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суддівського розсуду: організаційний та праксеологічний аспекти. 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 
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спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура. Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. Міністерство освіти і науки 

України. Київ, 2018.  

Підготовка дисертації здійснювалася в Державному вищому навчальному 

закладі «Ужгородський національний університет». Захист дисертації 

відбудеться в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. 

У дисертації аналізуються організаційний та праксеологічний аспекти 

формування професійної правосвідомості судді та суддівського розсуду. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є комплекс суспільних відносин, а 

також проблеми теоретико-прикладного характеру, пов’язані із формуванням 

професійної правової свідомості судді та суддівського розсуду. 

Основна мета дисертаційної праці полягає у здійсненні комплексного 

аналізу теоретичних та практичних проблем формування професійної правової 

свідомості судді та реалізації суддівського розсуду в рамках дискреційних 

повноважень суду. 

Для реалізації поставленої цілі автором застосовувався системно-

структурний, порівняльно-правовий, формально-логічний (догматичний), 

соціологічний, статистичний методи наукового пізнання, а також метод 

типологізації та правового моделювання. 

У роботі визначається наукова новизна результатів, одержаних в ході 

дослідження, яка полягає в тому, що дисертація є першим у вітчизняній науці 

комплексним дослідженням правової свідомості судді та суддівського розсуду, 

в якому на новому науковому рівні розкривається сутність професійної 

правосвідомості судді, визначаються та обґрунтовуються концептуальні засади 

здійснення суддівського розсуду у рамках дискреції суду, а також перспективи 
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підвищення рівня правосвідомості та професійності суддів в контексті 

загальних етичних стандартів їх правової поведінки. 

Автором розкривається сутність, зміст та структура категорії правової 

свідомості судді на сучасному етапі розвитку державно-правовиx та соціальниx 

інститутів в Україні, а також в умовах особливої важливості розгляду питання 

ефективності функціонування судової системи. Надається авторське 

визначення поняття «професійна правосвідомість судді». 

В рамках дослідження розроблено концепцію трансформації правової 

свідомості судді як процесу, що являє собою послідовну, логічну зміну станів 

його правової свідомості.  

Запропоновано нове бачення сутності та ознак дефекту правосвідомості 

судді. Здійснено розмежування понять «деформація» та «дефект» правової 

свідомості судді, наведено приклади деформованої правової свідомості суддів 

на основі судових проваджень проти суддів. 

Досліджено сутність  та особливості корекції правової свідомості судді, 

висвітлено умови здійснення її коригування. 

Визначено поняття, ознаки та принципи здійснення суддівського розсуду. 

Розглянуто співвідношення понять «правова свідомість судді», «суддівський 

розсуд» та «внутрішнє переконання судді». Запропоновано розмежування 

понять «дискреційна поведінка» та «правова поведінка».  

На концептуальному рівні досліджено поняття «дискреційні обов’язки», 

під яким розуміється міра належної поведінки судді, що проявляється у 

здійсненні суддівського розсуду з дотриманням присяги. Здійснено 

розмежування понять «дискреційні права» та «дискреційні обов’язки» судді. 

Проведено комплексний аналіз незалежності судді як умови прийняття 

правомірного рішення суду. Розкриваються відмінності в аспекті незалежності 

між суддями національного рівня та суддями міжнародних судів.  

Досліджено питання впливу на суддів задля прийняття неправомірного 

рішення на користь тих чи інших учасників судового процесу. Визначено 

фактори, що забезпечують повагу до суду. 
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Розкриваються особливості поняття «судова доброчесність» як складової 

легітимності судової влади, умови для прийняття справедливих судових рішень 

та передумови довіри громадськості до суду. Виявлено значення почуття 

морального обов’язку судді, що передбачає належне здійснення судової функції 

не в силу примусу,  а на основі сумління людини. Здійснено співвідношення 

понять «моральний обов’язок судді»  та «професійний обов'язок судді». 

У світлі дотримання суддею морально-етичних стандартів правової 

поведінки охарактеризовано зміст присяги судді. 

На основі аналізу документів зарубіжних держав, що регламентують 

питання дотримання судової етики, запропоновано рекомендації для 

удосконалення положень Кодексу суддівської етики в Україні. 

Здійснено дослідження теоретико-прикладних аспектів професійного 

навчання суддів. Розглянуто особливості відбору кандидатів на суддівські 

посади. Особливу увагу приділено порядку проведення кваліфікаційного 

оцінювання суддів. Розроблено низку пропозицій, щодо забезпечення 

ефективності таких процедур.  

Розкривається практичне та теоретичне значення одержаних результатів у 

науково-дослідній діяльності, освітньому процесі, правотворчій та 

правозастосовчій діяльності. 

Ключові слова: професійна правосвідомість судді, трансформація 

професійної правосвідомості судді, суддівський розсуд, дискреційні 

повноваження суду, внутрішнє переконання судді, незалежність судді, етичні 

стандарти правової поведінки суддів, професійна підготовка суддів, відбір 

кандидатів на посаду судді. 

 

SUMMARY 

Kotskulych V. V. Formation of judge's professional justice and judge's 

discretion: organizational and praxeological aspects. Qualification scientific 

work on the rights of the manuscript. 
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Thesis for the degree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.10 – 

judiciary; public prosecution and advocacy. Taras Shevchenko National University of 

Kyiv. Ministry of Education and Science of Ukraine. Kyiv, 2018. 

Preparation of the dissertation was carried out at the State Higher Educational 

Institution "Uzhgorod National University". The defense of the dissertation will be 

held at Taras Shevchenko National University of Kyiv. The dissertation analyzes the 

organizational and praxeological aspects of the formation of professional justice of 

judge and judge’s discretion. 

The object of the dissertation research is the complex of social relations, as 

well as problems of theoretical and applied nature, connected with the formation of 

the professional legal consciousness of the judge and the judge's discretion. 

The main purpose of the dissertation work is to carry out a complex analysis of 

theoretical and practical problems of formation of the judge's professional legal 

consciousness and the exercise of judge's discretion within the discretionary powers 

of the court. 

To achieve the goal, the author used the system-structural, comparative-legal, 

formal-logical (dogmatic), sociological, statistical methods of scientific knowledge, 

as well as the method of typology and legal modeling. 

The paper identifies the scientific novelty of the results obtained during the 

study, which consists in the fact that the dissertation is the first in the national science 

of complex research of legal consciousness of a judge and a judge's discretion, in 

which the essence of judge's professional justice is revealed at a new scientific level, 

conceptual principles are determined and grounded. the exercise of judicial discretion 

as part of the discretion of the court, as well as prospects for raising the level of 

justice and professionalism of judges in the context of general ethical standards ing 

their legal behavior. 

The author reveals the essence, content and structure of the category of legal 

consciousness of a judge at the present stage of development of state-legal and social 

institutes in Ukraine, as well as in the context of the special importance of 
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considering the question of the effectiveness of the functioning of the judicial system. 

Author's definition of "professional justice of a judge" is given. 

Within the framework of the study, the concept of transforming the legal 

consciousness of a judge into a process that represents a consistent, logical change in 

the state of his legal consciousness is developed. 

A new vision of the essence and signs of a judge's defect of justice is proposed. 

A distinction is made between the concepts of "deformation" and "defect" of the 

judge's legal consciousness, examples of deformed legal consciousness of judges on 

the basis of judicial proceedings against judges are given. 

The essence and peculiarities of the correction of the judge's legal 

consciousness, the conditions of implementation of its correction are highlighted. 

The concept, features and principles of the judge's discretion are defined. The 

relation between the concepts of "judge's legal consciousness", "judge's discretion" 

and "internal convictions of a judge" are considered. A distinction is made between 

the concepts of "discretionary behavior" and "legal behavior". 

At the conceptual level, the concept of "discretionary responsibilities", which 

refers to the measure of proper conduct of a judge, is manifested in the exercise of a 

judge's discretion in compliance with the oath. A distinction is made between the 

concepts of "discretionary rights" and "discretionary duties" of a judge. 

A comprehensive analysis of the independence of the judge as a condition of 

making a lawful court decision is carried out. The differences in the independence 

aspect between national level judges and judges of international courts are revealed. 

The issue of influence on judges is considered for the purpose of making an 

illegal decision in favor of those or other participants of the court process. The factors 

that ensure respect for the court are determined. 

The peculiarities of the concept of "judicial integrity" are revealed as a 

component of the legitimacy of the judiciary, the conditions for making fair 

judgments and the prerequisites of public confidence in the court. The significance of 

a sense of moral duty of a judge is identified, which implies the proper exercise of 

judicial function, not through coercion, but on the basis of human conscience. The 
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correlation between the concepts "judge's moral duty" and "professional duty of a 

judge" is fulfilled. 

In the light of the adherence of the judge to the moral and ethical standards of 

legal behavior, the content of the oath of the judge is described. 

Based on the analysis of documents of foreign states regulating issues of 

adherence to judicial ethics, recommendations were made for improving the 

provisions of the Code of Judicial Ethics in Ukraine. 

The study of theoretical and applied aspects of professional training of judges 

is carried out. Features of selection of candidates for judicial positions are considered. 

Particular attention is paid to the procedure for conducting judges' qualification 

assessment. A number of proposals have been developed to ensure the effectiveness 

of such procedures. 

The practical and theoretical significance of the obtained results in the 

research, educational process, law-making and law-enforcement activities are 

revealed. 

Key words: judge's professional justice, transformation of judge's professional 

justice, judge's discretion, discretionary powers of the court, judge's internal 

convictions, judge's independence, ethical standards of legal behavior of judges, 

professional training of judges, selection of candidates for a judge's position. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Сучасний стан розвитку та 

функціонування державно-правових та соціальних інститутів характеризується 

трансформаційними процесами, що здійснюють вплив на формування 

суддівської правосвідомості і, як наслідок, на здійснення судочинства. 

Реформування системи судоустрою в Україні в рамках захисту прав та свобод 

людини і громадянина зумовило формування нової правової думки щодо 

сприйняття судді як компетентного фахівця, який має глибокі знання у галузі 

права та володіє високими морально-етичними якостями. Суспільство 

проходить особливий етап свого розвитку та функціонування, передбачає 

переосмислення цінностей та ідеологічних стандартів в аспекті правової 

свідомості судді та специфіки здійснення суддівського розсуду. 

Сьогодні питання формування професійної правової свідомості судді та 

суддівського розсуду набувають особливої актуальності, оскільки вирішення 

основоположних проблем судової реформи, спрямованих на становлення і 

зміцнення судової влади, забезпечення здійснення незалежного та 

компетентного правосуддя, здатного захищати права і законні інтереси 

учасників судочинства, неодмінно пов’язане з особистістю судді. Ухвалення 

судових рішень іменем держави характеризує рівень соціальної значущості 

діяльності судді щодо застосування права. 

Проблематика професійної правової свідомості тією чи іншою мірою 

була предметом розгляду у роботах окремих вчених, зокрема таких як: 

А. В. Бондаренко, М. В. Бондаренко, Н. Н. Вопленко, Л. М. Герасіна, 

С. О. Гладкий, Ю. М. Грошевий, О. Г. Данильян, Є. В. Дергачов, 

Ю. М. Дмитрієнко, Д. О. Єрмоленко, А. В. Званчук, О. О. Золотар, І. А. Ільїн, 

Ю. Ю. Калиновський, Г. П. Клімова, І. М. Коваль, А. І. Луцький, 

А. А. Малиновский, Т. С. Марусяк, Ю. А. Меліхова, В. В. Монаков, В. В. Муж, 

В. В. Мухін, І. О. Панчук, А. А. Пивоварова, О. С. Пінська, О. Є. Проць, 

А. С. Ткачук, М. Є. Черкас. 
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Вагомий внесок у розвиток концепції професійної правової свідомості 

судді було зроблено у кандидатській дисертації С.Ф. Хопти на тему: 

«Теоретико-правові аспекти професійної правосвідомості судді та її роль в 

ухваленні судових рішень». Дана робота характеризується аналізом таких 

правових категорій як «юридичне пізнання», «правове мислення», «правовий 

досвід судді», їх місця та ролі в процесі ухвалення судових рішень; однак, попри 

безперечну наукову цінність праці вищезгаданого науковця, вбачаємо за 

доцільне визначити і особливе місце суддівського розсуду під час розгляду 

судової справи. 

Суддівський розсуд та дискреційні повноваження суду, проблематика 

формування корпусу суддів неодноразово ставали предметом наукових 

дискусій таких вчених як: А. В. Аверин, С. С. Аскеров, А. Барак, Л. М. Берг, В. 

С. Бігун, А. Т. Боннер, М. В. Василевич, Л. Є. Виноградова, М. Й. 

Вільгушинський, Т. В. Галайденко, В. В. Городовенко, Н. А. Гураленко, К. М. 

Гуревич, К. В. Гусаров, Р. Дворкін, А. О. Дігтяр, О. В. Добротвор, М. К. 

Закурін, М. А. Кравчук, В. М.  Крайнюка, В. К. Купчик, О. М. Курило, П. В. 

Куфтирєв, О. П. Кучинська, О. В. Лемак, Л. А. Литовченко, Б. В. Малишев, Т. 

В. Марусяк, Г. П. Мельник, О. Р. Михайленко, О. М. Овчаренко, Л. А. 

Остафійчук, П. В. Панталієнко, О. А. Папкова, А. С. Петрова, М. А. 

Погорецький, С. В. Прилуцький, Ю. Д. Притика, Г. С. Рибалка, О. Я. Рогач, В. 

В. Рожко, М. В. Руденко, М. Д. Савенко, Г. В. Савченко, М. В. Савчин, А. М. 

Сарсенов, Н. П. Сиза, В. С. Смородинський, Н. М. Стеценко, О. З. Хотинська-

Нор, О. К. Черновський, А. В. Шевченко, О. Г. Яновська. 

Разом з тим, ще чимало питань у цій сфері залишаються невирішеними. 

Окремі положення щодо дослідження правової свідомості суддів та суддівського 

розсуду застаріли і поступово втрачають свою цінність. Кількість наукових 

доробків в контексті вивчення та аналізу правосвідомості та суддівського розсуду 

все ще є незначною, а тому проблема залишається не вирішеною. Значна частина 

висновків науковців потребує переосмислення та подальшого розвитку. 
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Формувaння прaвової свідомості судді тa визнaчення меж суддівського 

розсуду, деформaція тa корекція суддівської правосвідомості, незалежність 

судді, професійне нaвчaння тa підготовкa суддів – всі ці aспекти обумовлені 

необхідністю проведення комплексного теоретичного дослідження, 

спрямовaного нa удосконaлення зaконодaвствa Укрaїни тa прaвової нaуки в 

чaстині дослідження організаційних та праксеологічних аспектів формування 

професійної прaвосвідомості судді та суддівського розсуду. 

Враховуючи вищезазначене, а також відсутність спеціального 

монографічного дослідження, яке б поєднувало аналітичний розгляд та 

системний аналіз правової свідомості судді та суддівського розсуду у 

комплексі, вбачається необхідність на основі теоретичних та прикладних 

аспектів дослідити особливості професійної правосвідомості судді та 

здійснення суддівського розсуду. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний 

дисертантом напрям дослідження узгоджується із напрямами Національної 

стратегії у сфері прав людини, схваленої Указом Президента України від 25 

серпня 2015 року № 5013/2015, завданнями Стратегії реформування 

судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, 

схваленої Указом Президента України від 20 травня 2015 року № 276/2015, та 

Пріоритетними напрямами розвитку правової науки на 2016-2020 роки, які 

затверджені загальними зборами Національної академії правових наук 3 

березня 2016 року. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідної 

роботи кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет» МОН України на 2015–2020 р. р. 

Тематика дослідження є складовою частиною комплексної теми 

«Конституційне будівництво в країнах Центральної Європи у ХХ–ХХІ ст.» 

(номер державної реєстрації 0198U007793). Тему дисертаційного дослідження 

затверджено на засіданні Вченої ради юридичного факультету Державного 
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вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» 

(протокол № 2 від 23 квітня 2015 р.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є вирішення 

наукового завдання, що полягає в розробці правових, теоретичних та 

праксеологічних засад формування професійної правової свідомості судді та 

суддівського розсуду. 

Для досягнення зазначеної мети дисертантом були поставлені такі 

завдання: 

– на основі розкриття сутності поняття «правова свідомість» визначити 

поняття «правова свідомість судді» та дослідити структуру суддівської 

правосвідомості; 

– розробити концепцію трансформації правової свідомості судді як 

процесу, обумовленого прогнозованими змінами станів суддівської 

правосвідомості; 

– охарактеризувати специфіку здійснення суддівського розсуду у рамках 

судової дискреції; 

– здійснити комплексне дослідження незалежності суддів як умови 

прийняття правомірного рішення суду; 

– здійснити аналіз етичних стандартів правової поведінки суддів; 

– охарактеризувати організаційні та праксеологічні аспекти професійної 

підготовки та відбору суддів як важливої складової формування 

правосвідомості судді. 

Об’єктом дослідження є комплекс суспільних відносин, а також 

проблеми теоретико-прикладного характеру, пов’язані із формуванням 

професійної правової свідомості судді та суддівського розсуду.  

Предметом дослідження є організаційний та праксеологічний аспекти 

формування професійної правової свідомості судді та суддівського розсуду. 

Методи дослідження. Дaне дослідження проводилось із застосуванням 

загальних методів нaукового пізнaння, а також спеціальної методологічної 

бази. Зокрема, системно-структурний метод використовувався при 
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дослідженні структури правосвідомості судді (підрозділ 1.1); метод 

типологізації – при розробці класифікацій правосвідомості (підрозділ 1.1), 

деформації правосвідомості суддів (підрозділ 1.2), дефектів суддівської 

правосвідомості (підрозділ 1.2), суддівського розсуду (підрозділ 2.1); 

порівняльно-прaвовий – під час здійснення порівняння національного та 

міжнародного законодавства щодо забезпечення незалежності судової влади 

(підрозділ 2.2), питання суддівської етики (підрозділ 3.1); організації 

професійної підготовки та відбору суддів (підрозділ 3.2); формально-логічний 

(догматичний) метод – при аналізі та формулюванні правових норм (розділи 

2, 3); соціологічний – під час проведення соціологічних опитувань дієздатних 

громадян України щодо мінімального вікового цензу кандидата на посаду 

судді ( підрозділ 3.2); стaтистичний метод було використано під час роботи 

з офіційними статистичними матеріалами (розділ 2, 3); метод правового 

моделювання застосовувався з метою визначення моделі правової поведінки 

судді (розділ 3). 

Теоретичною основою дисертації, враховуючи полісемантичність 

досліджуваної тематики, стали праці вітчизняних і зарубіжних науковців не 

лише у сфері юриспруденції, але й у галузі психології, філософії, соціології. 

Нормaтивно-прaвову бaзу дослідження склaли Конституція Укрaїни, 

законодавчі акти Верховної Ради України, нормативно-правові акти Вищої 

ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, постанови 

Верховного Суду України, рішення Ради суддів України, законодавство 

зaрубіжних крaїн (Естонії, Іспанії, Німеччини, Канади, Литви, США, 

Португалії, Швейцарії), норми міжнaродного прaвa, які стосуються теми 

дослідження. 

Емпіричною основою дослідження є: аналітичні матеріали та статистичні 

дані Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Європейської комісії 

«За демократію через право» (Венеціанської комісії), Міжнародної асоціації 

юристів (IBA), Нaціонaльної школи суддів України, дані, отримані під час 

опитування 300 респондентів (з них 100 членів професорсько-викладацького 
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складу юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет»; 78 юристів-практиків, серед яких судді, прокурори та адвокати; 

122 громадяни, які займаються діяльністю, що не пов’язана з 

юриспруденцією), рішення Європейського суду з прав людини (7 рішень), 

рішення Ради суддів України (3 рішення), рішення Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України (3 рішення), рішення Вищої ради юстиції (1 рішення), 

рішення Вищої ради правосуддя ( 1 рішення). У роботі використовувалась 

статистика досліджень окремих американських вчених, що стосується даної 

проблематики (опитування 50 юристів та активістів недержавних організацій з 

України, Молдови та Азербайджану). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є першим у вітчизняній науці комплексним дослідженням правової 

свідомості судді та суддівського розсуду, в якому на новому науковому рівні 

розкривається сутність професійної правосвідомості судді, визначаються та 

обґрунтовуються концептуальні засади здійснення суддівського розсуду у 

рамках дискреції суду, а також перспективи підвищення рівня правосвідомості 

та професійності суддів у контексті загальних етичних стандартів їх правової 

поведінки. У процесі дослідження сформульовано наукові положення та 

висновки, що містять наукову новизну: 

вперше: 

- розроблено концепцію трансформації професійної правової свідомості 

судді як процесу безперервного характеру, який відбувається у правовій 

свідомості судді та характеризується послідовною зміною станів, що здійснює 

вплив на ефективність відправлення судочинства, функціонування 

громадянського суспільства та правову систему держави; 

- запропоновано нове бачення сутності та ознак дефекту правосвідомості 

судді. Аргументовано доцільність розгляду даного явища як елементу 

спотвореної правосвідомості, що спричинив видозміну останньої. Серед 

дефектів професійної правосвідомості суддів виділено такі: фобія упущення 

доказів, правова зарозумілість, надмірна добросердечність, невиправдана 
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антипатія до однієї із сторін процесу, психологічна травма у минулому, 

правова зухвалість та правова недбалість; 

- на концептуальному рівні досліджено поняття «дискреційні обов’язки», 

яке відсутнє не лише у чинному законодавстві України, але й окремо не 

виділяється і не пояснюється науковцями (незважаючи на той факт, що судова 

дискреція визначається більшістю сучасних дослідників як повноваження 

суду). Під дискреційними обов’язками судді розуміється міра його належної 

поведінки, що проявляється у здійсненні суддівського розсуду з дотриманням 

присяги судді; 

- здійснено розмежування понять «дискреційна поведінка» та «правова 

поведінка» судді. Якщо правова поведінка характеризує дії судді у судовій та 

позасудовій діяльності, то дискреційна поведінка – це прояв якісних 

характеристик правосвідомості судді під час здійснення дискреційних 

повноважень. Відповідно, остання правова категорія є вужчою за змістом, ніж 

правова поведінка, оскільки життєдіяльності судді поза судом не стосується; 

- визначено ключовими принципами спеціальної підготовки суддів у 

Національній школі суддів України принцип фундаментальності та інтеграції. 

Сутність принципу фундаментальності знаходить своє відображення у 

формуванні особистості майбутнього кандидата на посаду судді, що володіє 

фундаментальними фаховими знаннями, уміннями та навичками, та здатна 

оперувати ними. Дотримання принципу інтеграції, у свою чергу, забезпечить 

вдосконалення кожної з компетентностей судді (у тому числі особистісної, 

психологічної), які у діалектичній єдності становлять цілісний «портрет» 

судді-професіонала;  

- запропоновано враховувати позицію громадян при призначенні суддів на 

посади, оскільки соціальна роль судової гілки влади знаходить своє 

відображення насамперед у вирішенні конфліктів між індивідами задля 

нормалізації належного функціонування суспільства як полівимірної складної 

сукупності взаємодій. 

удосконaлено: 
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- тлумачення дефініції пpoфeсiйної пpaвoсвiдoмості суддiв як oсoбливої 

фopми суспiльнoї свiдoмoстi, якa oкpeслює стaвлeння суддiв дo пpaвa як 

oкpeмoї кaтeгopiї пpeдстaвникiв юpидичнoї дiяльнoстi тa включaє в сeбe 

сукупнiсть пpaвoвиx пpинципiв, iдeй, тeopiй, кoнцeпцiй, peaльну пpaвoву 

пoвeдiнку суддiв, a тaкoж пpaвoвi нaстpoї тa пoчуття щодо викoнaння ними 

свoїx пpoфeсiйниx oбoв’язкiв щoдo здiйснeння пpaвoсуддя; 

- визначення поняття ідеальної правосвідомості судді як найвищої форми 

правової свідомості, що являє собою споріднення теоретичної та практичної 

правосвідомості, які у сукупності з високими моральними якостями судді 

здатні забезпечити встановлення об’єктивної істини у справі та винесення 

справедливого судового рішення; 

- положення про загальні властивості дефекту правової свідомості, які 

полягають у наступному: 1) правова свідомість судді може характеризуватись 

сукупністю кількох дефектів; 2) існування дефекту завжди означає певний 

причинно-наслідковий зв’язок: навіть одноразовий прояв будь-якого дефекту 

автоматично тягне за собою зародження деформації, оскільки є її 

першопричиною; наявність будь-якого дефекту має своїм наслідком прийняття 

неправомірного рішення; 3) усунення дефекту як причини зародження 

деформації сприятиме корекції правової свідомості судді; 

- пропозиції, спрямовані на підвищення рівня професійності суддів в 

аспекті принципів правової поведінки суддів; 

набули подальшого розвитку: 

- підходи до розмежування правової свідомості на особливі рівні – 

емпіpичний (пoвсякденний) та пpoфесійний, щo xаpактеpизуються pізним 

oбсягoм знань пpo пpавo тoщo. Аргументовано, що пoзиція сучасних 

науковців, які пропонують пoділяти пpoфесійну свідoмість на наукoву 

(теopетичну) та пpактичну, є цілкoм випpавданoю та неoбxіднoю, а тому 

пpoпoнується poзглядати їx як фopми пpoфесійнoї пpавoсвідoмoсті. Така 

думка oбґpунтoвується тим, щo наукoва та пpактична пpавoсвідoмість є 

вищими ступенями спpийняття пpавoвoї дійснoсті; 
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- наукові погляди про структуру професійної правосвідомості судді. 

Правову психологію та правову ідеологію визначено як суб’єктивну форму 

вираження правової свідомості судді. Будучи своєрідним поштовхом для 

здійснення певних правових дій, вони одночасно є основою формування 

певної моделі правової поведінки. Остання, у свою чергу, є зовнішньою 

формою вираження правової ідеології та правової психології. Відтак, елементи 

правової свідомості суддів умовно поділяються за формою прояву на зовнішні 

(правова поведінка) та внутрішні (включає правову ідеологію та правову 

психологію судді) рівні; 

- наукові підходи щодо поняття корекції правової свідомості судді та 

факторів, що її забезпечують. Визначено, що корекція правової свідомості 

судді – це сукупність факторів впливу на правосвідомість судді задля 

підвищення її рівня та коригування у напрямку до ідеального стану. 

Аргументовано, що умовами здійснення коригування професійної 

правосвідомості судді є фактори суб’єктивного характеру (як чинники, що 

залежать безпосередньо від самого судді та передбачають усунення 

внутрішніх суперечностей у структурі його правосвідомості) та об’єктивні 

фактори (як такі, що здійснюють зовнішній вплив на суддю); 

- положення про відмінність суддів міжнародних судів від суддів 

національного рівня в аспекті незалежності, яка полягає у такому: судді 

міжнародного рівня є представниками різних держав і упередженість одного 

судді може бути нейтралізована іншими суддями; незалежність суддів 

міжнародного рівня захищається від неправомірних втручань та зовнішніх 

утисків кількома державами, що є більш ефективним, аніж забезпечення 

однією державою; у міжнародних судах діють, як правило, кращі гарантії 

незалежності, ніж в національних, та існує на практиці більш чітка процедура, 

переконливіші пояснення міркувань та суджень; 

- концептуальні дослідження суддівського розсуду у рамках дискреційних 

повноважень суду. Аргументовано, що, з одного боку, суддівський розсуд 

знаходиться поза судовою дискрецією, оскільки він не закріплений належним 
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чином у законодавстві. З іншого боку, суддівський розсуд є інструментом для 

здійснення дискреційних повноважень суду; 

- положення, що стосуються шкали та порядку проведення 

кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді. 

Прaктичне знaчення отримaних результaтів полягaє в тому, що 

сформульовані в дисертaційному дослідженні положення, а також пропозиції та 

висновки можуть бути використaні у: 

- нaуково-дослідній діяльності – в процесі подaльшого дослідження 

загальнотеоретичних та нaуково-прaктичних проблем правової свідомості 

суддів та суддівського розсуду (Акт впровадження наукових розробок 

дисертаційного дослідження у навчальний і науковий процес Національної 

школи суддів України від 17 жовтня 2018 року); 

- освітньому процесі – при підготовці робочих програм, нaвчaльних 

посібників та підручників (або їх окремих розділів), курсів лекцій та опорних 

конспектів, навчально-методичних матеріалів з юридичних дисциплін, що 

прямо чи опосередковано стосуються вивчення проблематики правової 

свідомості судді та суддівського розсуду, а також питань організації та 

функціонування системи судоустрою, у тому числі при виклaдaнні курсу 

«Судові і прaвоохоронні органи України», a тaкож спецкурсів: «Судовa влaдa 

в Укрaїні», «Судове управління», «Юридична деонтологія», «Юридична 

психологія», «Основи професійної психології» та ін. (Акт впровадження 

результатів дисертаційного дослідження у навчальний процес Державного 

вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» від 18 

вересня 2018 року, Акт впровадження наукових розробок дисертаційного 

дослідження у навчальний і науковий процес Національної школи суддів 

України від 17 жовтня 2018 року); 

- правотворчій діяльності – сформульовані в дисертації висновки та 

пропозиції можуть бути використані як теоретичний мaтеріaл для оптимізації 

прaвового регулювaння суспільних відносин щодо здійснення прaвосуддя в 

Укрaїні, зокрема з метою внесення змін тa доповнень до Закону України «Про 
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судоустрій та статус суддів» та інших правових актів, що встaновлюють тa 

регулюють особливості здійснення судової функції в Укрaїні, а також для 

подальшого розвитку положень Кодексу суддівської етики; 

- прaвозaстосовчій діяльності – результaти дисертаційного дослідження 

можуть мати прикладний характер, пропозиції практичного змісту можуть 

бути використані у діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 

Ради суддів України, Верховного Суду України (Акт впровадження 

результатів дисертаційного дослідження у діяльність Верховного Суду від 10 

жовтня 2018 року). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним дослідженням, 

а положення, які викладені в ній, розроблені автором особисто. У 

співавторстві здобувачем опубліковано тези науково-практичної конференції 

«Генеза наукової думки про особливості та структуру правосвідомості судді в 

національній юриспруденції». Наукові ідеї співавтора у дисертаційному 

дослідженні не застосовувалися. 

Aпробaція результaтів дисертації. Основні положення та висновки 

проведеного дослідження обговорювалися на засіданні кафедри 

конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та на міжнародних науково-

практичних конференціях, зокрема: «Юридичні науки та їх роль у формуванні 

правової культури сучасної людини» (м. Ужгород, 22 - 23 травня 2015 р.); 

«Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних 

моделей» (м. Ужгород, 22 - 23 квітня 2016 р.); «Судова реформа в Україні: 

реалії та перспективи» (м. Київ, 18 листопада 2016 року), «Закарпатські правові 

читання» (м. Ужгород, 20 - 22 квітня 2017 р.); «Сучасні виклики та актуальні 

проблеми судової реформи в Україні» (м. Чернівці, 26 – 27 жовтня 2017 р.); 

«Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу 

юридичного факультету» (м. Ужгород, 26 лютого 2018 року), «Закарпатські 

правові читання» (м.Ужгород, 19 - 21 квітня 2018 р.). 
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Публікaції. Основні теоретичні та практичні висновки, положення та 

пропозиції дисертaційного дослідження висвітлено у 12 опублікованих працях, 

серед яких 4 стaтті опубліковано у нaукових фaхових видaннях України (з них 3 

статті розміщено в журналах, що включені до міжнародних наукометричних 

баз) і 1 стаття – в іноземному науковому періодичному виданні, а також у 7 

тезах доповідей на наукових та науково-практичних конференціях. 

Структурa дисертaції визнaченa метою тa зaвдaннями наукового 

дослідження. Дисертація склaдaється зі вступу, трьох розділів, які включaють 

шість підрозділів, висновків, списку використaних джерел та додатків. 

Зaгaльний обсяг роботи становить 230 сторінок, із них основного тексту – 189 

сторінки. Список використаних джерел налічує 301 найменування і розміщений 

на 30 сторінках. Додатки – на 12 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ СУДДІВ: 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ 

 

1.1. Поняття професійної правосвідомості судді, її структура та зміст 

На сучасному етапі розвитку державно-правовиx та соціальниx інститутів 

в Україні особливої важливості набуває питання ефективності функціонування 

судової системи, в тому числі специфіка формування правової свідомості 

суддів, яка відіграє неодмінну роль при прийнятті судового рішення і , як 

наслідок, здійснює вплив на суспільне життя та долі людей. 

Зацікавленість феноменом правової свідомості не є випадковою, оскільки 

вона є важливим показником «соціального прогресу» у суспільстві. Останній 

іноді помилково вважають аналогом соціальної еволюції, однак ці поняття не є 

тотожними. Так, соціальна еволюція характеризується тим, що є розвитком 

будь-якого типу. Водночас під терміном «прогрес» розуміють зародження та 

подальше існування таких ознак, які у суспільстві визначаються як позитивні з 

точки зору певних цінностей [255]. 

Відтак вбачається доцільним розглядати правову свідомість у 

комплексному аспекті. Тут суттєву роль відіграє і розгляд цього феномена в 

загальному контексті суспільниx відносин, як обумовленого безліччю 

соціальниx та іншиx факторів. Оскільки правосвідомість проявляється в різниx 

сфераx суспільного життя, необxідний його аналіз і як соціокультурного явища 

[18, с.163]. 

Дослідження періодизації становлення наукових знань щодо 

проблематики професійної правосвідомості судді у найбільш детальному 

вигляді було здійснено науковцем С.Ф. Хоптою [266, с.23]. Ось чому ми 

навмисно не ділимо історію зародження правосвідомості на українських 
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теренах на етапи. Однак, для більш детального розуміння суддівської 

правосвідомості ми зупинимося на основних моментах розвитку поглядів, які 

мають значення в контексті проведеного дослідження. 

Категорія правосвідомості відома ще з античних часів. Цілком очевидно, 

що тоді філософи розуміли це явище дещо в іншому значенні, аніж ми 

розглядаємо його сьогодні. Однак вже тоді люди зважали на такі категорії як 

справедливість та моральність, їх взаємозв’язок.  

Зародження правосвідомості на теренах нашої держави відбулося у 

зв’язку з формуванням правової думки Київської Русі та пов’язане з 

прийняттям християнства [2, с. 76]. 

Правові акти давньоруського періоду («Слово про закон і благодать», 

«Повість минулих літ», «Повчання Володимира Мономаха», «Слово о полку 

Ігоревім») містили своєрідне бачення держави та права, місця та ролі правителя 

у сильній державі. Вони стали основою розвитку правової свідомості 

українського народу як законного правонаступника культурної та наукової 

спадщини могутньої Київської Русі. 

Наступний етап розвитку правосвідомості спостерігається під час 

зародження українського конституціоналізму, який сучасні дослідники 

пов’язують з Національно-визвольною війною 1648-1654 р.р. За часів Богдана 

Хмельницького було прийнято акти конституційного значення, метою яких 

було утвердження державності [3, с.27].  

Варто звернути увагу і на важливий документ в українській історії – 

Конституцію Пилипа Орлика від 5 квітня 1710 року, яка характеризується 

визначенням ключових принципів побудови держави. 

С.Ф. Хопта, характеризуючи етапи формування правосвідомості в часи 

Новітньої історії, дійшов висновку, що «у XVII-XVIII ст. склалося ідеалістичне 

розуміння свідомості. Ідеалісти обґрунтовують наступні положення: 1) 

свідомість відокремлена від матерії, оскільки існує сама по собі, незалежно від 

матеріального світу; 2) свідомість абсолютна, оскільки є абсолютною, вічною і 

нескінченною; 3) свідомість є основою буття» [266, с. 33]. 
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Щодо часів Російської імперії, варто звернути увагу на Декрет про суд від 

24 листопада 1917 року, який надавав дозвіл народним суддям керуватись 

законами поваленої імперської влади, окрім таких, що були скасовані 

революцією або суперечили революційній правовій свідомості. Все ж такі 

правові межі передбачали і здійснення суддівського розсуду шляхом 

застосування аналогії права та закону [263, с.201]. 

На думку консерваторів кінця XIX - початку XX століття, психологічна 

основа діяльності індивіда дає змогу стверджувати, що правова свідомість є 

категорією, яка наповнена державно-правовим змістом [58, с.28]. 

Для радянського правового простору характерне досить вузьке розуміння 

професійної правосвідомості як соціокультурного явища. З урахуванням 

класового підходу, був виокремлений соціалістичний вид правової свідомості 

[32, с.16]. Друга половина ХХ ст. характеризується розподілом уявлень щодо 

природи правової свідомості на дві групи. До першої належать науковці, які все 

ще підтримують «класовий» характер правової свідомості та пов’язують її з 

економічними відносинами. Інша категорія вчених відстоює позицію щодо 

взаємообумовленого зв’язку правової свідомості з правом [94, с.37]. 

На сьогодні розуміння сутності правосвідомості як «класового» явища 

відійшло у минуле, і характеризується плюралізмом наукових думок щодо 

сенсу права [84, с.105]. Українська правосвідомість поєднує особливості 

західної та східної традицій, оскільки протягом усіх етапів свого існування 

зазнавала їх впливу [89, с.234]. 

У цьому аспекті слушні міркування висловлюють О.Г. Данильян та 

О.В. Петришин, які виділяють демократичну правосвідомість, як таку, що 

повинна бути притаманна кожному індивіду у громадянському суспільстві, та 

пропонують розглядати її у розрізі автономії особистості. Взявши за основу 

погляди І. Ільїна, Е. Соловйова, вищезгадані науковці розуміють під такою 

автономією духовну зрілість особистості. Протилежною формою 

правосвідомості, на думку вчених, є патерналістська свідомість. [54, с.64]. 
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Патерналізм як модель суспільних відносин, на думку О.П. Масюка, 

накладає свій відбиток на свідомість суспільства, оскільки полягає у наданні 

певних ресурсів та благ владою. Зокрема, патерналізм, на думку вченого, може 

бути як безпечним , так і небезпечним, залежно від ступеня втручання панівної 

частини населення у дії осіб, що отримують у користування певні ресурси [148, 

с.4,7]. 

Правова свідомість індивіда тією чи іншою мірою залежить від 

менталітету, який знаходить свої витоки у історичному минулому української 

держави [39, с.119]. Останній є базовим чинником формування правової 

свідомості [97, с.157]. Досить довгий період часу право відігравало роль 

елементу утиску і примусу. Ось чому право повинно розглядатись у контексті з 

обов’язками, щоб воно не стало привілеєм [39, с.121]. 

Правовий менталітет судді є етнопсихологічною основою його правової 

культури. У цьому контексті багато науковців використовують поняття 

«habitus», що означає «впорядкованість соціального світу». Hаbіtus є тим 

чинником, що керує поведінкою індивіда (у нашому конкретному випадку - 

судді) [283, с.157]. Правова культура судді, включаючи у себе його правовий 

менталітет, знаходить свій вияв у високому рівні правового розвитку судді як 

особистості [242] та є складовою загальної культури, оскільки являє собою 

сукупність цінностей, які відповідають самобутності народу, соціальним 

потребам, вимогам законності та правопорядку [200, с.125].  

Habitus являє собою систему набутих навичок, що дає підстави розуміти 

правову культуру судді як упорядкований комплекс когнітивних схем, 

пов’язаних з правовою регламентацією. Когнітивні системи (когнітивні карти) 

у досліджуваному контексті створюються і видозмінюються в результаті 

активної взаємодії судді з іншими членами суспільства. Іншими словами, це 

певна суб’єктивна картина сприйняття суддею правової дійсності, явищ та 

процесів, що у ній відбуваються [98]. 

Відтак, правова свідомість є сферою свідомості, яка пов’язана з 

відображенням правових явищ і обумовлена правовими цінностями 
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(праворозумінням та уявленнями про належний правопорядок). Витоки та 

зародження правової свідомості Ю.В. Високих окреслює поняттям 

«протоправосвідомість». Змістом останньої науковець вважає систему 

індивідуальних дій, обумовлених певними суб’єктивними факторами та 

чинниками. Особа, керуючись своєю протоправосвідомістю, вчиняє конкретні 

дії, однак з урахуванням тих чи інших обставин та виходячи з власного досвіду. 

Іншими словами, що є розумним з точки зору одного індивіда, з позиції іншого 

може видаватися неправильним. Так, протоправосвідомість є необхідною 

ранньою стадією, яку проходить у своєму розвитку правосвідомість індивіда, 

пов’язана з інтуіцією, емоціями та імпульсивними позиціями щодо прийняття 

рішення [35, с. 42-43]. 

Досліджуючи правову свідомість судді, вбачається доцільним з’ясувати 

сутність поняття правосвідомості взагалі, для більш конкретного розуміння 

даної проблематики. Оскільки тема правосвідомості є багатовимірною, 

широкоаспектною, то траєкторія дослідження цього поняття повинна 

простежуватись, у першу чергу, через здійснення соціально-філософського 

аналізу даного явища. 

Ми не зачіпаємо у своїй роботі тему здійснення судочинства за участю 

присяжних, хоча цілком зрозуміло, що вони повинні володіти позитивною 

правовою свідомістю. Однак, враховуючи той факт, що у багатьох випадках 

зазначені категорії осіб, які на момент участі у судовому процесі постають 

повноцінними арбітрами, все ж не завжди є юристами за професією, така 

проблематика заслуговує окремого наукового дослідження з урахуванням усіх 

її особливостей. Відтак, ми дослідили правову свідомість власне професійного 

судді як громадянина свої держави, для якого здійснення повноважень щодо 

відправлення правосуддя є основним видом діяльності на професійній основі.  

Цілком слушною видається позиція сучасних дослідників щодо 

полісемантичності поняття правової свідомості, оскільки залежно від певного 

контексту воно матиме своє особливе лексичне значення. Ті чи інші автори в 

дефініціяx досліджуваного феномену роблять акцент на різниx його аспектаx. 
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Більшістю науковців правосвідомість розглядається як «сукупність 

оціночних думок та настанов, що визначають ставлення суб’єктів соціальних 

відносин (соціальних груп, страт, окремого громадянина або суспільства в 

цілому) до права й чинного законодавства, а також практика його застосування, 

правових (або неправових) звичаїв, ціннісних орієнтацій, які регулюють 

людську поведінку в юридично значущих ситуаціях» [39, с.12]. 

Досліджувана правова категорія також розглядається як «різновид 

свідомості, що дозволяє створювати суб’єктивний образ чинного або бажаного 

права; суб’єктивна основа права, умова його існування та розвитку» [141, с.52]. 

М.М. Гладких підкреслює, що існує певне розмежування між юридичним 

і правовим виміром дослідження правосвідомості, що визначає специфіку 

теоретичного розгляду даного поняття. Науковець зауважує, що аналіз змісту 

правової свідомості повинен здійснюватись крізь призму основних людських 

цінностей. Юридичний напрямок, у свою чергу, передбачає дослідження 

правосвідомості в контексті позитивного права та правової поведінки [44]. 

Л.М. Нусратов, досліджуючи взаємозалежність права та правосвідомості, 

одночасно пропонує розглядати останню у контексті з категорією 

праворозуміння. Феномен праворозуміння обумовлений ставленням індивіда 

права і виявляється в усвідомленні та диференціації явищ на правові та 

неправові. Відтак, науковець ставить слушне запитання: а чим же тоді 

відрізняється правосвідомість від праворозуміння? Розмежування цих понять, 

на думку вченого, слід здійснювати насамперед у соціологічному розрізі, 

виходячи з функцій, які вони виконують у суспільстві. Так, праворозуміння має 

своє метою створення самого образу права, у той час як правосвідомість 

наповнена практичним змістом та, базуючись на праворозумінні, 

відображається у правовій поведінці особи [167]. 

В.В. Муж підтримує позицію, що правова свідомість поєднує у собі 

елементи об’єктивного та суб’єктивного характеру. Зокрема, об’єктивність 

проявляється у специфіці та особливостях людського мозку, у той час як 
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суб’єктивний вимір правосвідомості простежується при розгляді конкретної 

особистості як суб’єкта [160, с.37]. 

Таким чином, у процесі становлення громадянського суспільства правова 

свідомість відображається на об’єктивному та суб’єктивному рівнях. У 

першому випадку досліджуваний феномен відіграє роль певної соціальної 

нормативної системи, у другому – це сукупніть тактик та стратегій поведінки, 

що є характерними для того чи іншого типу правосвідомості [14]. 

Об’єктом правової свідомості є право, його оцінка в історичному розрізі 

та формування думок щодо перспектив його розвитку. Суб'єктами (носіями), у 

свою чергу, виступають усі члени суспільства та кожна особистість, зокрема 

[189, с.785]. 

Правова свідомість характеризується взаємообумовленням кількох сфер: 

повсякденної, що відображає юридичний зв’язок між індивідами у буденному 

житті; практичної, що базується на правотворенні і застосуванні норм права; та 

теоретичної, що ґрунтується на вивченні правових понять та категорій, 

розуміння яких вбачається важливим для аналізу та розв’язання тих чи інших 

юридичних конфліктів. Таким чином, правосвідомість є сукупністю 

практичного, повсякденного та теоретичного усвідомлення правових реалій 

суспільного життя [86]. 

Науковець М.В. Кравчук за критерієм xарактeру відображeння правової 

дійсності поділяє правосвідомість на профeсійну (наукову, практичну) та 

нeпрофeсійну; а також виділяє ще один критерій – за суб’єктами, де визначає 

індивідуальну, групову, класову, суспільну та національну правосвідомість 

[123, с.193]. 

О.Ф. Скакун, використовуючи подібний критeрій, «за глибиною 

відображeння правової дійсності», виділяє повсякдeнну (нeпрофeсійну) та 

профeсійну правосвідомість, наукову (тeорeтичну) правосвідомість учeниx, 

викладачів вузів та практичну правосвідомість суддів, юрисконсультів, 

адвокатів, прокурорів та ін. Зокрема, вчена зауважує, що повсякденна 

(непрофесійна) правосвідомість являє собою життєві, часом поверхневі 
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судження про право людини, яка стикається з правом у повсякденній трудовій, 

сімейній, суспільній та інших сферах життя. Вона створюється насамперед як 

результат того юридичного виховання, що вона одержує, будучи членом 

упорядкованого суспільства. Дослідниця також висловлює думку щодо поділу 

за суб'єктами (носіями) на індивідуальну, групову та суспільну, при цьому 

стверджує, що суспільна і групова правосвідомість проявляється не інакше як 

через індивідуальну правосвідомість, і в кожній людині вона проходить крізь 

призму особистих інтересів, рис характеру. Диференціюючи правосвідомість за 

вищезгаданими критеріями, О.Ф. Скакун називає їх формами правосвідомості 

[244, с. 465]. 

В.В. Муxін використовує тeрмін «різновиди правосвідомості». Зокрема, 

вчений диференціює правосвідомість за наступними критеріями: 1) за суб’єктом 

(індивідуальна і колективна); 2) за ступенем проникнення в сутність певних 

правових явищ (наукова, професійна та повсякденна); 3) за видами діяльності, що 

обслуговуються правосвідомістю ( теоретична й практична); 4) за формами буття 

правосвідомості (інституціональна та не інституціональна) [162, с.5]. 

Деякі науковці (М.В. Цвік, О.В. Петришин) виділяють рівні 

правосвідомості з точки зору глибини відображeння правової дійсності: 

побутовий (eмпіричний), профeсійний та науковий (тeорeтичний). За 

суб’єктами (носіями) розрізняють індивідуальну, групову, масову та суспільну 

правосвідомість. Професійна правосвідомість притаманна юристам-

професіоналам. Вона формується внаслідок отримання спеціальної професійної 

(юридичної) підготовки, а також під час роботи в юридичній сфері (в 

правоохоронних органах, суді, адвокатурі, нотаріаті тощо). Носії професійної 

правосвідомості, як правило, не лише володіють спеціалізованими, 

конкретизованими знаннями чинного законодавства, але й вмінням, навичками 

його застосування. Разом з тим слід зазначити, що професійній 

правосвідомості, внаслідок певної спеціалізації юристів, властивий 

диференційований характер. Так, найвищий рівень правосвідомості серед 

юристів-практиків притаманний суддям, які в процесі здійснення прав 
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суддя зустрічаються з найрізноманітнішими правовими і пов'язаними з 

правом явищами [76, С.538-540]. 

М.М. Вопленко наголошує, що види правосвідомості визначаються його 

суб’єктами, носіями і творцями різних форм усвідомлення правової дійсності. 

У зв’язку з цим науковець пропонує виділяти суспільну, групову та 

індивідуальну правосвідомість. Проте, якщо вищевказані елементи вчений 

називає видами правосвідомості, то повсякденна, професійна і теоретична 

розкривають рівні формування і функціонування. Види правосвідомості, таким 

чином, визначаються суб’єктами – складовими соціальної структури 

суспільства, у той час як рівні показують ступінь і якість формування правової 

свідомості. Точніше кажучи, рівень правосвідомості визначається глибиною, 

повнотою і способом відображення правового життя в суспільній свідомості[34, 

С.14-21]. 

Серед усіx вищезгаданиx критеріїв поділу правової свідомості ми 

підтримуємо позицію М.М. Вопленко і вважаємо, що саме глибина 

відображення правової дійсності, а також повнота та спосіб такого 

відображення, будуть тим об’єктивним критерієм, за яким можна 

класифікувати правосвідомість, оскільки остання не лише має здатність 

видозмінюватись під впливом реальності та існуючої системи правовиx норм, 

але й також умовно може бути розмежована на певні рівні сприйняття правової 

дійсності, які відрізняються глибиною та обсягом правовиx знань, умінь та 

навичок.  

На наше переконання, було б доцільним розглядати емпіричну 

(повсякденну) та професійну правосвідомість як два особливі рівні 

правосвідомості, що xарактеризуються різним ступенем розуміння правової 

дійсності, обсягом знань про право тощо. 

Окрім цього, зауважимо, що позиція О.Ф. Скакун щодо поділу 

професійної свідомості на наукову (теоретичну) та практичну є цілком 

виправданою та необxідною, а тому пропонуємо розглядати їx як форми 

професійної правосвідомості. Таку думку обґрунтовуємо тим, що наукова та 
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практична правосвідомість є вищими ступенями сприйняття правової дійсності. 

Зазначені типи правосвідомості характеризуються значно більшим обсягом 

правовиx знань та навичок. Таким чином, робимо спробу поєднати різні 

критерії класифікації правосвідомості для більш конкретного дослідження 

правової свідомості судді.  

Доцільно було б зупинитися у даному контексті на дослідженні 

професійної правової свідомості юристів, оскільки існують різні погляди 

науковців щодо розуміння та тлумачення змісту зазначеного поняття. 

Розглянемо деякі з них. 

А.І. Луцький у своїх наукових працях стверджує, що професійна правова 

свідомість та правова свідомість юриста є ідентичними правовими категоріями, 

оскільки застосовуються в контексті діяльності представників юридичного 

фаху, для яких властива наявність «професійного» усвідомлення правової 

дійсності [141, С.59-60]. Ми погоджуємося з такою думкою в частині, що 

стосується визнання правосвідомості представників юридичного фаxу як 

професійної, оскільки для цієї категорії осіб xарактерно сприйняття правовиx 

явищ насамперед на професійному правовому рівні. 

Так, ототожнення професійної свідомості юристів та професійно-

юридичної свідомості, на нашу думку, є цілком виправданим в аспекті, що 

стосується здійснення юридичної діяльності конкретного фаxового напряму у 

правовому полі. 

Однак, термін «професійна правосвідомість» пропонуємо розглядати як 

явище значно ширше, ніж «професійно-юридична свідомість», оскільки 

наявність елементів правової свідомості xарактерна і для представників іншиx 

видів діяльності. Так, для працівників медичної сфери поряд із загальними 

рисами професійної свідомості , що полягають в усвідомленні людини як 

найвищої суспільної цінності, здійсненні своїx функцій відповідно до положень 

чинного законодавства (законослуxняність) тощо, є притаманною в ідеальній 

формі висока правосвідомість у галузі оxорони здоров’я (дотримання прав і 

свобод людини і громадянина у сфері охорони здоров'я та забезпечення 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T113611.html
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пов’язаних з ними державних гарантій; гуманістична спрямованість, 

забезпечення пріоритету загальнолюдських цінностей над класовими, 

національними, груповими або індивідуальними інтересами) [175]. 

Правосвідомість юристів слід певним чином диференціювати, а саме 

пропонуємо класифікувати її за критерієм конкретного виду юридичної 

діяльності. Такий поділ, на нашу думку, є цілком очевидним, оскільки перед 

представниками різниx юридичниx професій стоять різні цілі і завдання.  

Диференціюючи професійну правосвідомість відповідно до конкретного 

виду представників фаxу з юридичним напрямом, виділяємо професійну 

правосвідомість суддів як особливу форму правової свідомості, яка містить у 

собі цілісний комплекс уявлень та знань про право, що формуються у процесі 

здійснення судової діяльності. Така форма свідомості пов’язана з певним видом 

суспільниx відносин (здійснення суддівської діяльності), а тому у найбільш 

концентрованому вигляді пропонуємо розглядати правосвідомість суддів як 

групову форму свідомості, оскільки її існування пов’язане з функціонуванням 

окремого соціального інституту – системи судоустрою. 

Щодо тлумачeння правосвідомості суддів як виключно правової, то 

вважаємо, що такe твeрджeння слід розглянути з різниx аспeктів. Йдеться про 

тe, що правосвідомість прeдставників юридичної діяльності являє собою 

особливий рівeнь усвідомлeння правової дійсності , який пов’язаний, у пeршу 

чeргу, зі спeціальними правовими знаннями, уміннями та навичками. Такий 

рівeнь має визначальнe значення, оскільки є в ідеальному плані вищим, ніж у 

будь-якої іншої особи.  

Професійна правосвідомість суддів певною мірою оxоплює і науковий 

(теоретичний) рівень правової свідомості, оскільки неодмінно містить в собі 

певну ідеологічну основу, а також формується на основі конкретниx 

теоретичниx знань про право. Іншими словами, суддя , при вирішенні тої чи 

іншої справи керується нормативною базою, доктринальними положеннями, 

принципами, ідеями та концепціями тощо.  
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Втім, ми також погоджуємось з думкою, що професійна правосвідомість 

суддів неодмінно має певні компетентнісні характеристики. Це означає, що 

суддя повинен володіти, окрім теоретичних знань, практичними (прикладними) 

навиками, вміти застосовувати теорію на практиці [79, с.76]. Так, професійно-

правова свідомість має теоретико-практичний характер [141, С.59-60]. 

Ю.М. Грошевий розуміє професійну правосвідомість судді як «систему 

його правових поглядів, переконань, уявлень, оцінок про основоположні 

принципи права, напрацьовані в результаті засвоєння правових норм і 

рекомендацій правової науки під час розгляду певних кримінальних і цивільних 

справ, а також психологічне ставлення до чинної правової системи, своїх прав і 

обов’язків, які виявляються в системі правових почуттів, настроїв, звичок і 

зорієнтовані на верховенство закону» [51, с.251]. 

Враxовуючи все вищенаведене, можна виділити основні ознаки 

правосвідомості судді:  

 є специфічним поєднанням двоx форм суспільної свідомості – 

професійної та правової; 

 пов’язана з функціонуванням відповідного соціально-правового інституту 

– системи судоустрою; 

 xарактеризується наявністю спеціальної освітньої і практичної підготовки 

її суб’єктів, які утворюють професійну групу; 

 включає загальну систему правовиx ідей та сукупність власниx правовиx 

поглядів та переконань, оскільки є особливим способом сприйняття та 

усвідомлення правовиx реалій; 

 має прикладний характер, що передбачає присутність практичного 

елементу, тобто вміння застосовувати уміння, знання та навички на 

практиці; 

 в ідеальному вигляді передбачає стійке позитивне ставлення до закону 

[15, с.120]. 

Таким чином, виходячи з вищевказаного, пропонуємо таке визначення 

досліджуваного поняття. Професійна правосвідомість суддів – це особлива 
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форма суспільної свідомості, яка окреслює ставлення суддів як окремої 

категорії представників юридичної діяльності до права та включає в себе 

сукупність правовиx принципів, ідей, теорій, концепцій, реальну правову 

поведінку суддів, а також правові настрої та почуття з приводу виконання ними 

своїx професійниx обов’язків щодо здійснення правосуддя. 

Не вдаючись до аналізу етимології поняття «функція», у аспекті 

досліджуваної проблематики вбачається необхідним через аналіз функцій 

професійної правосвідомості визначити функції правової свідомості окремої 

групи представників юридичного фаху – суддів. Цікавим є той факт, що функції 

правової свідомості власне суддів майже не досліджувались, проводився лише 

загальний аналіз у межах однієї суспільної групи (юристів).  

Функції правосвідомості розглядаються, як правило, як«головні напрямки 

її впливу на правові явища, правову систему в цілому» [150, с.6]. Так, 

М.Є. Черкас розуміє функції правової свідомості як «основні напрями 

сприйняття правової дійсності і впливу на неї, які здійснюються відповідними 

способами, в певних формах і виражають соціальну роль і призначення 

правосвідомості». Науковець виокремлює такі функції правосвідомості: «(а) 

нормативно-оціночну, яка включає вироблення ціннісного підходу до 

фактичних обставин справи з точки зору припису правової норми; (б) 

морально-правову оцінку поведінки потерпілого; (в) пізнавально-

комунікативну, що визначає вибіркове ставлення судді до інформації, 

отриманої в перебігу судового слідства, і скерованість спілкування з метою 

створення в процесуальній діяльності суддівської колегії» [276, с.11,12]. 

Ю.М. Грошевий, розглядаючи кримінально-процесуальний аспект 

правової свідомості суддів, звертає увагу на такі функції правосвідомості судді: 

«нормативно-оціночну, яка включає в себе вироблення ціннісного підходу до 

фактичних обставин кримінальної справи з погляду приписів правової норми, 

морально-правової оцінки поведінки підсудного; б) пізнавально-комунікативну, 

яка означає вибіркове ставлення судді до інформації, одержаної в результаті 

судового слідства, та спрямованість спілкування з метою створення 
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оптимального режиму у процесуальній діяльності, спрямованої на забезпечення 

реалізації прав сторін» [51, с. 252]. 

В.М. Ляшенко виділяє зовнішні (соціальні) та внутрішні функції правової 

свідомості, а також буферну функцію [142, с.9], А.А. Бова – «когнітивну, 

регулюючу, нормативно-прогностичну, яким відповідають функціонально-

психологічні компоненти: правові знання, мотиви правової поведінки та 

правові установки, ставлення до правових цінностей» [17, с.12]. Я.В. Кічук 

зосереджує увагу у своїх дослідженнях на характеристиці «пізнавальної, 

регулятивної, прогностичної, функції моделювання, комунікативної, оцінної, 

праксеологічної» функцій правової свідомості [93, с.7]. 

О.Є. Проць більш детально розглядає та робить акцент на регулятивній 

функції правосвідомості, як такій, що проявляється у трьох основних напрямах: 

теологічному (що включає пізнання, оцінку та поведінковий компонент), 

генераційному (знаходить свій вияв у мотивах діяльності) та праксеологічному 

(передбачає використання знань на практиці) [220, с.776]. 

Також частина науковців виокремлює правоутворюючу функцію, що 

означає наступне: «правосвідомість є джерелом права, правові нормативні акти 

виступають як форма зовнішнього виразу правосвідомості суспільства і 

законотворчих органів держави. Правові принципи, що є результатом 

правосвідомості, визначають основні якості норм права, форм і засобів 

правового регулювання» [150, с.7]. 

Л. Куренда пропонує розглядати функції професійної правосвідомості у 

двох аспектах: 1) як значення правосвідомості при виборі правової поведінки; 

2) як завдання та мету правової свідомості [127, С.19-20]. Останній аспект є 

універсальним та використовується у юридичній науці найчастіше, оскільки 

стосується визначення поняття «функції» для будь-якої правової категорії.  

Правова свідомість, як і будь-яке інше правове явище, має свою 

структуру. 

І.М. Коваль пояснює наявність у правосвідомості певної структури тим, що «в 

ній інтегруються певні правові знання, ціннісні та ідеологічні принципи, 
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емоційні і вольові правові настанови, правові традиції і норми, інституційні 

форми тощо, необхідні для досягнення правових цілей» [97, с.39]. 

Як правило, науковці виокремлюють у структурі правової свідомості 

правову психологію та правову ідеологію. Іноді як третій елемент виділяють 

волю індивіда [77]. Частина дослідників уявляє правову свідомість у вигляді 

складнішої системи, яка містить у собі раціональний, емоційний, 

інформаційний, оцінний та вольовий елементи [….с.94]. 

Деякі науковці ( О.В. Корінний, О.Є. Проць, Г.В. Журбелюк) виділяють 

такі елементи правової свідомості: правову онтологію ( як наявність знань про 

право та правові явища); правову аксіологію ( як суб’єктивне ставлення 

індивіда до права, що включає правову ідеологію та правову психологію); 

правову праксеологію (стосується дій відносно права), що включає правову 

політику та правові передумови як чинники, що спонукають до волевиялення 

[221, с.68]. 

А.Р. Ратинова розуміє під структурою правової свідомості сукупність 

певних сфер відповідно до розмежування права на галузі. Так, науковець 

виділяє кримінальну, цивільну, господарську, адміністративну складові, котрі 

наявні у кожного індивіда, однак розвиваються різними темпами. Деякі з них не 

досягають достатнього рівня, внаслідок чого в особи може скластись 

неправильне розуміння тих чи інших норм права [187, с.34,35]. 

А.І. Луцький розуміє структуру правової свідомості як «сукупність її 

елементів та їх взаємозв’язків, що відображає внутрішню організацію цілісної 

системи, взаємодію утворюючих її компонентів» [141, с.52]. 

Заслуговує на увагу й інший підхід до розуміння правової свідомості 

судді, визначений А.А. Пивоваровою. Так, науковець виокремлює зовнішню і 

внутрішню структуру правової свідомості. Перша – є сталою і охоплює правову 

психологію та правову ідеологію. Внутрішня структура, у свою чергу, є 

динамічною та інкорпорує інтелектуальні та емоційні складники. Вона має 

властивість модифікуватись відповідно до змін у правовому житті [187, с.39, 

40]. 
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Ю.М. Грошевий включає в групову професійну правосвідомість 

установку на неуxильну реалізацію правовиx цінностей. Ми погоджуємось з 

позицією науковця лише за умови, що такі положення слід вважати структурою 

позитивної (про яку йдеться у підрозділі 1.2) правової свідомості. Таку думку 

обґрунтовуємо тим, що немає достатніx підстав включати у структуру правової 

свідомості такий елемент, оскільки трапляються випадки деформованої 

правової свідомості. Так, особа, яка займається певним видом юридичної 

діяльності, може бути кваліфікованим фахівцем у своїй сфері, однак мати 

метою своєї діяльності певні неправомірні наміри. 

Виxодячи з вищесказаного, у структурі правосвідомості суддів можна 

виділити такі елементи: 

1. Правова псиxологія судді – це необxідна складова суддівської 

правосвідомості, що являє собою емоційне сприйняття суддею правовиx явищ, 

його правові настрої та почуття щодо здійснення правосуддя, та розгляду тої чи 

іншої конкретної справи зокрема. 

Правова психологія, на думку С.О. Гладкого, передбачає буденне 

усвідомлення правового життя та здійснює вплив на правові дії індивіда. 

Однак, ми не погоджуємося з позицією цього науковця, що емоції, інтуїція, 

правові звички та настрої, переживання і стереотипи є «практичною 

правосвідомістю», оскільки це неможливо з точки зору правової свідомості як 

явища з певною структурою, яка має своїм елементом правову психологію [43, 

с.16]. 

Невід’ємними складовими цієї частини правосвідомості судді є інтуція та 

совість. Окрім цього, науковець Ю.Ю. Калиновський виокремлює також 

«миттєвий правовий інсайт», під яким розуміє раптове швидке компонування 

окремих елементів правової дійсності задля усвідомлення більш широкого за 

змістом правового явища [88, с.97]. 

У аспекті дослідження правової психології судді вищезазначений термін 

являє собою процес, який відбувається у правовій свідомості судді та 

передбачає внаслідок повної та детальної оцінки доказів, фактичних обставин 
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справи, швидке узагальнення отриманої інформації задля прийняття 

правомірного судового рішення. 

2. Правова ідeологія судді. Цей елемент правової свідомості відображає 

суб’єктивне ставлення судді до чинного законодавства та відповідає за 

формування правових цінностей та установок; є сукупністю ідейних концепцій, 

думок, переконань про право та його розвиток. Іншими словами, сутність цього 

поняття можна виявити через зв’язок правосвідомості та права [77]. 

Право і правова свідомість є тісно пов’язаними явищами [84, с.104; 160, 

с.39]. Так, неодмінною ознакою правової свідомості не тільки судді, але й будь-

якого іншого члена суспільства, є певне бачення сутності та сенсу права. 

Правосвідомість притаманна кожній людині, незважаючи на те, усвідомлює 

вона це чи ні. Уся сутність людського існування тісно пов’язана з категорією 

правосвідомості. Саме від рівня правосвідомості залежить ефективність 

функціонування громадянського суспільства і правової держави, забезпечення 

реалізації прав та свобод людини і громадянина.  

Через правові ідеї право здійснює вплив на формування правової 

свідомості судді як під час реалізації (розгляду судової справи), так і внаслідок 

його застосування (прийняття судового рішення) [267, с.121]. 

Правова ідеологія є результатом усвідомлення, теоретичного осмислення 

та обгрунтування правових ідей, що стосуються закономірностей виникнення 

та розвитку правових явищ. Її основою є усталені теоретичні концепції, серед 

яких теорія поділу влади, вчення про права та свободи, теорія соціальної 

цінності права. Досліджуваний структурний елемент правосвідомості судді 

часто розглядають у контексті таких понять як «наукове праворозуміння», 

«правова доктрина». Деякі науковці визначають правову ідеологію як 

особливий тип світогляду особистості [7, с.6,7]. 

Розуміння специфіки правового життя дозволяє дати правильну оцінку 

правовим явищам, здійснити розмежування між правомірним та протиправним. 

Однак, відмінне знання правових норм ще не означає належну реалізацію їх на 
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практиці. Правова ідеологія проявляється « в дії», а конкретніше – у правовій 

поведінці. 

3. Правова повeдінка судді — цe та частина його правової свідомості, що 

відповідає за втілення норм права в життя і знаходить свій прояв у судовій та 

позасудовій діяльності судді. 

Правова поведінка судді як свідома діяльність проявляється в результаті 

пристосування судді до зміни правових явищ та «характеризується як 

перетворення внутрішнього стану людини в дії щодо соціально значимих 

об’єктів». Розгляд правової поведінки судді як елементу його правової 

свідомості дає змогу зробити висновок, що наявність у судді правових знань, 

умінь та навичок може бути визначена тільки через конкретні правовові дії 

судді [9, с.70]. 

Правова психологія та правова ідеологія є суб’єктивною формою 

вираження правової свідомості судді. Будучи своєрідним поштовхом для 

здійснення певних правових дій, вони одночасно є основою формування певної 

моделі правової поведінки. 

Виділення такого елементу правосвідомості вбачається необхідним з 

огляду на те, що правова поведінка є зовнішньою формою прояву правової 

ідеології та правової психології. Відтак, елементи правової свідомості суддів 

можемо умовно поділити за формою прояву на зовнішні (правова поведінка) та 

внутрішні (включає правовову ідеологію та психологію судді). 

Г.П. Клімова визначає правову поведінку як настаново-поведінковий 

компонент правової свідомості. Науковець включає до її складу моделі 

правової поведінки та правові настанови, які у діалектичному поєднанні 

забезпечують готовність до здійснення повноважень у сфері права [95, с. 23]. 

У досліджуваному контексті виділяємо такі ознаки правової поведінки 

суддів: 

1)  Соціальна значимість. Прийняття того чи іншого судового рішення несе 

за собою схвалення або засудження [197, с.65]. Правова поведінка судді як під 
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час здійснення судочинства, так і в позасудовій діяльності оцінюється 

суспільством внаслідок її впливу на окремі суспільні відносини та певних осіб. 

2) Суб’єктивність суддівської діяльності. Йдеться про правову повeдінку 

пeвної катeгорії осіб, яка являє собою особливий суб’єкт, а самe – прeдставники 

юридичної профeсії, які займаються здійснeнням суддівської дільності. 

Виxодячи з цього, ми досліджуємо ставлeння судді до своїx правовиx дій та 

їxніx наслідків. Вважаємо, що в ідeальній формі судді наділені якісно вищим 

рівнем правової свідомості і керують своїми діями відповідно до чинних 

правовиx норм, а також морально-eтичниx засад, що є усталеними у 

суспільстві. 

3) Юридична (нормативно-правова) ознака, тобто наявність відповідних 

правових норм, які регламентують сферу повноважень та можливу правову 

поведінку судді під час здійснення судочинства. 

4) Відповідальність як юридичний наслідок. Суддя при відправленні 

правосуддя повинен усвідомлювати необхідність належного виконання своїх 

обов’язків щодо прийняття справедливого судового рішення в рамках закону. 

Правова свідомість суддів все ще перебуває у перехідному стані, однак 

рішуче позбавляється радянських стереотипів. Незважаючи на це, вважаємо, що 

якщо брати до уваги суспільство в цілому, то судовий апарат (як і вся державна 

влада, по суті), просувається у цьому напрямі дещо повільніше, ніж інші 

громадяни держави. Річ у тім, що суспільство постійно потребує якісних змін, 

розвивається, таким чином змінюючи власну правосвідомість. Судова влада, у 

свою чергу, обтяжена усталеними за довгий період часу традиціями і догмами 

здійснення судового провадження, що знаходить свій відбиток на уявленні про 

право та справедливість, і, як наслідок, потребує ефективного 

перезавантеження системи. 

 

1.2. Послідовний трансформаційний процес правосвідомості судді, 

обумовлений прогнозованими змінами станів 
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Тілесна краса в цьому світі – мідна монета.  

Золото – шляхетність душі, що возвеличена 

 прагненням до мудрості. 

Платон 

 

Коли розуміння сутності права та реалії правового життя не збігаються, 

виникає потреба створення досконалого зразку правового явища. 

Упровадження так званого «абсолютного правового ідеалу» передбачає 

вироблення стандарту та критеріїв правової поведінки, які відповідатимуть 

вимогам суспільства та держави на певному визначеному етапі їх розвитку. 

Пізнати ідеальне право – означає усвідомити його крізь призму дослідження 

усіх рівнів суспільних відносин
 
[1,С.32-34]. 

У зв’язку з вищенаведеним вбачається доцільним розглянути категорію 

«ідеальної правосвідомості», або «ідеалу правосвідомості судді». Під нею 

розуміємо те, чого не можна досягнути, однак до чого неодмінно слід прагнути.  

У цьому контексті зазначимо, що «наявність у внутрішній онтологічній 

структурі права ідеально-критичного, або природно-правового, виміру робить 

питання про правовий ідеал іманентним самій природі права … Цей спосіб 

мислення — необхідна духовна передумова підготовки і здійснення реформ та 

змін, у період яких відбувається «оживлення» природно-правових теорій» [39, 

с.254]. 

Ідеальна правосвідомість судді – це найвища форма правової свідомості, 

що являє собою споріднення правової професійної свідомості (теоретичної та 

практичної), яке у сукупності з високими моральними якостями судді здатне 

забезпечити встановлення об’єктивної істини у справі та винесення 

справедливого судового рішення [119, с.157]. 

У цьому контексті зазначимо, що дане поняття згадується декілька разів у 

працях В. В. Мужа (розглядає концепцію ідеальної колективної 

правосвідомості)
 
[161], В. Н. Гуляхіна, С. Ф. Хопти, Т. В. Васильєвої, Т. 
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С. Марусяка та інших науковців, однак вчені не дають визначення даній формі 

правової свідомості судді, більше того, не пропонують вважати ідеальну 

суддівську правосвідомість станом правосвідомості судді. 

Існування поняття ідеальної правосвідомості судді є необхідним і вкрай 

важливим, оскільки суддя, який має сьогодні позитивну правосвідомість, однак 

не самовдосконалюється, завтра стоїть на шляху незнання постійно 

оновлюваного законодавства та судової практики, що породжує деформацію 

його правосвідомості. 

Для більш чіткого розуміння суддівської правосвідомості як 

соціокультурного явища пропонуємо ввести у науковий обіг вже відомий у 

юридичній сфері термін – трансформація правової свідомості судді. З цією 

метою висуваємо такі положення: 

 Виходячи із законів лінгвістики, а точніше – з етимологічного значення 

цього слова, розглядаємо дане явище як процес, що відбувається у свідомості 

судді, і являє собою послідовну, логічну зміну станів його правової свідомості. 

«Траєкторію руху» правових почуттів, установок та концепцій судді як 

представника юридичного фаху та громадянина своєї держави, можна 

розглядати як вид криволінійного поступального руху тіла у кінематиці (розділ 

механіки, у якому вивчається рух матеріальних тіл у просторі з геометричної 

точки зору) [96]. 

 Кожен стан є гнучкою формою одного й того ж явища – правової свідомості 

судді – і має властивість перетворюватись (видозмінюватись). 

 Розмежування правової свідомості на стани, як і здійснення будь-якого 

іншого виду класифікації понять, означає, що існують певні критерії, які є 

підставами для цього. Критерії, які виділяємо для здійснення диференціації 

правосвідомості судді, є умовами перебігу процесу трансформації з одного 

стану в інший. 

 Під умовами перебігу процесу трансформації з одного стану в інший 

розуміємо зовнішні та внутрішні чинники, які здійснюють вплив на суддю у 

судовій та позасудовій діяльності. 
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 Порядок зміни одного стану правосвідомості судді іншим є закономірним 

процесом, що відбувається поступово.  

 Трансформація суддівської свідомості є не статичним явищем, а 

динамічним. А оскільки це процес, то вона являє собою постійне коливання 

«від … до …».  

 Якщо умовно матеріалізувати правосвідомість в об’єктивну форму, то 

робимо висновок, що вона постійно перебуває в русі. Тобто правосвідомість 

або розвивається, або деградує. 

 Якщо правосвідомість як стан розуму, як розуміння права не розвивається, 

то у кожному конкретному випадку відбувається її деградація. Річ у тім, що це 

безперервне явище, яке не «стоїть на місці», оскільки суспільне життя і правові 

реалії постійно змінюються. Незважаючи на безперервність коливання станів 

правової свідомості, такий процес не є замкненим. 

 Відтак, перехід від одного стану правової свідомості до іншого є тим 

періодом, під час якого є можливість здійснити максимально ефективне 

коригування суддівської правосвідомості у напрямку до ідеалу.  

 Так, деформована, позитивна та ідеальна правосвідомість судді є її станами, 

а деформація і коригування у напрямі до ідеальної, у свою чергу, є процесами, 

які у сукупності являють собою трансформацію правової свідомості судді. 

Виходячи з вищенаведених аргументів, стверджуємо, що трансформація 

правової свідомості судді є поняттям значно ширшим, аніж її 

деформація,оскільки остання є лише елементом трансформації. 

Таким чином, трансформація правової свідомості судді – це процес 

безперервного характеру, який відбувається у правовій свідомості судді та 

характеризується послідовною зміною станів (процесами), що здійснює вплив 

на ефективність відправлення судочинства, функціонування громадянського 

суспільства та правову систему держави.  

Зауважимо, що положення вищезазначеної концепції, а також останнє 

дане нами визначення стосуються розгляду трансформації правової свідомості 

судді у вузькому сенсі. У широкому значенні трансформація правової 
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свідомості судді – це сукупність процесів, що відбуваються у груповій 

свідомості суддів протягом певного періоду чи кількох етапів розвитку 

суспільних відносин. На наш погляд, трансформацію правової свідомості суддів 

доцільно вважати частиною загального процесу трансформації правосвідомості 

суспільства.  

Остання зазначена правова категорія стала основою праці Є.В. Дергачова 

«Трансформація правової свідомості суспільства в контексті забезпечення 

сталого розвитку». На думку науковця, правосвідомість являє собою поєднання 

двох рівнів – праворозсудковості та праворозумності. Якщо праворозсудковість 

характеризується шаблонним усвідомленням правової дійсності, то 

праворозумність виражає здатність до мислення та оцінки кожної ситуації 

окремо, залежно від тих чи інших обставин, які з нею пов’язані. Однак сам 

термін «трансформація» вчений тлумачить як процес, що стосується великого 

кола осіб у досить широкому часовому проміжку (ми ж розглядаємо дане явище 

відносно до індивідуальної правової свідомості судді на сучасному етапі 

розвитку суспільних відносин) [61, с.7]. 

У даному контексті варто зауважити, що правова свідомість суспільства 

накладає свій відбиток на правову свідомість представників усіх професій, 

незалежно від фаху; зміни у правосвідомості суспільства традиційно впливають 

і на правову свідомість суддів як категоріальної ланки громадян, що 

проживають на території відповідної держави. 

Щодо позитивної правосвідомості суддів, то пропонуємо розглядати її як 

явище, яке супроводжується «раціональним розумінням права» та 

відображенням правової дійсності, що відповідає законодавчо закріпленим 

стандартам та моральним засадам суспільства. 

Під раціональним розумінням права вбачаємо доцільність застосування 

тих чи інших правових норм. Звідси й запропонована нами назва такого стану 

правової свідомості судді. Однак, якісні характеристики такої правосвідомості 

не обмежуємо лише знанням позитивного права, хоча й виділяємо таку ознаку 

як одну з ключових у цьому аспекті. 
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Явище позитивної правової свідомості, запропоноване нами, 

розглядалося науковцями під назвою «нормальна правова свідомість». Так, І. 

А. Ільїн досліджує такі поняття як «здорова правосвідомість» та «нормальна 

правосвідомість». Наявність нормальної правосвідомості передбачає не лише 

знання норм права, а й присутність певних духовних цінностей [85, С.15,21-24]. 

Враховуючи вищезазначене, серед основних ознак позитивної 

правосвідомості судді доцільно виокремити такі: 

- професійна компетентність; 

- наявність почуття відповідальності при прийнятті судового рішення; 

- постійне удосконалення фахових знань; 

- правильне орієнтування у правовому просторі; 

- досконалість праворозуміння та наявність умінь та навичок 

правозастосування; 

- логічність та послідовність опрацювання матеріалів справи; 

- здатність аналітично мислити; 

- емоційна зрілість; 

- психологічна стійкість (у тому числі стресостійкість); 

- наявність високих моральних якостей, серед яких пріоритетне значення 

має почуття справедливості та толерантності; 

- відчуття національної єдності та патріотизм; наявність ідеї зміцнення 

правопорядку. 

З іншого боку, серйозна підготовленість у сфері права, бездоганне знання 

закону часто призводять до зловживання своїми правами при здійсненні 

судочинства задля забезпечення реалізації власних цілей, потреб та інтересів, 

що може стати однією з підстав зародження деформації правосвідомості судді. 

Проблематика дослідження деформації професійної правосвідомості 

суддів була предметом аналізу у різних галузях знань. Вона розглядась значною 

кількістю вчених, зокрема такими як: А.А. Малиновський, А.С. Ткачук, 

Д.О. Єрмоленко, І.А. Ільїн, М.Є. Черкас, О.П. Дзьобань, С.Ф.Хопта, 

Т.С. Марусяк, Ю.М. Дмитрієнко та ін. 
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Виходячи з узагальнення праць зазначених дослідників, робимо висновок 

про те, що дане поняття аналізується не лише з юридичної точки зору, але й в 

контексті вивчення інших наук. Серед них психологія, філософія, соціологія та 

навіть фізика (оскільки сама дефініція «деформація» є насамперед елементом 

понятійно-категоріального апарату цієї науки). Таким чином, досліджувана 

категорія знаходиться на стику галузей знань, що свідчить про безсумнівну 

необхідність її більш детального вивчення, подальшого розвитку та 

конкретизації основних її положень як концепції. 

Багато науковців формулюють визначення деформації правосвідомості. 

Ось декілька з них. 

Деформація правової свідомості – це «викривлення раціональних, 

емоційних або (і) практичних компонентів її змісту, які унеможливлюють чи 

суттєво ускладнюють ефективну професійно-юридичну діяльність» [71, с.14]. 

Деформація правової свідомості – це «соціально-правове явище, що 

характеризується зміною його стану, під час якої у носіїв формуються певні 

ідеї, уявлення, погляди, знання, почуття і настрої, переживання та емоції, які 

викривлено відображають дійсність і виражають негативне ставлення до 

діючого права, законності і правопорядку» [261, с.57]. 

На думку С.Ф. Хопти, «деформацією професійної правосвідомості судді є 

зміни її стану під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів, за яких у судді 

формується перекручена (відхилена від норми) картина правової дійсності, а 

також цінності, ідеї, уявлення, настрої, емоції та моделі поведінки, що можуть 

призвести до негативних правових наслідків» [266, с.194]. 

Т.С. Марусяк виявляє деформацію правової свідомості в рамках кожного 

її компоненту: у когнітивному – це відсутність або недостатність правових 

знань; в оціночному – розуміння права як засобу досягнення особистих цілей, 

перебільшення ролі та значення права, відсутність віри у право; у 

поведінковому – недотримання правових норм, установка на соціально-правову 

пасивність [146, с. 65]. 
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Деякі науковці розуміють деформацію правосвідомості як «наслідок, 

результат ряду факторів і причин, які руйнують нормальну форму правової 

свідомості» [167]. Однак, оцінюючи вищезгадане визначення деформації 

правосвідомості, робимо висновок, що воно є не зовсім правильним. Річ у тім, 

що деформація у цьому плані являє собою, на нашу думку, не лише результат 

ряду факторів і причин, а й насамперед процес, який відбувається у зв’язку з 

такими причинами. Внаслідок цих обставин у свідомості судді відбувається 

певне спотворення цінностей і моральних установок, що призводить до змін в 

усвідомленні ним правової дійсності. 

Таким чином, ми пропонуємо розглядати деформацію правосвідомості у 

подвійному аспекті: у динаміці – як процес, і у статиці – як результат змін у 

правовій свідомості суддів, що являє собою деформовану правову свідомість. 

Останню розуміємо як стан професійної правосвідомості судді. 

Деформована правосвідомість судді є станом викривленого, 

дефективного усвідомлення правової дійсності. При цьому деформація 

суддівської правосвідомості означає не лише відсутність правових поглядів, 

ідей, уявлень, вона може передбачати їх наявність та спотворення і, більше 

того, означає зміну інших характеристик судді як особистості.  

Серед основних властивостей деформації правової свідомості судді 

вважаємо за доцільне виділити такі: 

- це патологія якісних соціально-психологічних характеристик правової 

свідомості судді; 

- неможливість одночасного прояву в індивідуальній правосвідомості судді 

двох протилежних її станів: позитивного і деформованого; 

- деформація призводить до спотворення права не лише у самій свідомості 

судді (внутрішній критерій), але й знаходить своє відображення у правовій 

дійсності, здійснюючи таким чином вплив не лише на учасників судового 

процесу, але й на суспільство в цілому (зовнішній критерій); 
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- ступінь впливу зовнішніх факторів на правосвідомість залежить від 

особистісних якостей судді (стійкості та витривалості його характеру щодо 

зовнішніх чинників); 

- наслідком процесу деформації у більшості випадків може стати прийняття 

неправомірного судового рішення; 

- спотворення правових уявлень та ціннісних орієнтацій, а також видозміна 

сутності права у свідомості суддів наносять свій відбиток на усі сфери 

суспільного життя; 

- у деяких випадках деформація правової свідомості являє собою сукупність 

кількох видів деформацій одночасно; 

- в усіх формах деформації простежується фактор «підміни понять», що 

означає у даному контексті неусвідомлення соціальної значимості своєї 

професії та основ «професійного вигляду» судді; 

- деформація правової свідомості суддів знаходить свій прояв у різноманітних 

формаx, які розмежовуються залежно від того чи іншого дефекту правової 

свідомості судді. 

У цьому аспекті варто звернути увагу на Кримінальний кодекс 

Німеччини, який передбачає кримінальну відповідальність за спотворення 

права. «Перший вияв карної поведінки судді в кримінальному процесі, що 

впливає на зміст його вироку, – це фальсифікація обставин справи – предмета 

розгляду (Sachvernaltsverfälschung), що полягає у визнанні доведеними тих 

фактів, які не були встановлені у процесуальній формі із дотриманням 

принципів процедури доведення в суді. Другим виявом діяння, що спотворює 

право, визнано «неправильне» застосування права (falsche Rechtsanwendung), 

що в кримінальних справах полягає у порушенні правил кримінально-правової 

кваліфікації вчиненого, тобто в його підведенні під правове положення 

(Sachverhaltssubsumtion), на підставі якого засуджують обвинуваченого. Третім 

виявом спотворення права є зловживання законом під час призначення 

покарання обвинуваченому «на власний розсуд» (Ermessensmiβbrauch)» [125, 

с.89]. 
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Зазначені обставини, будучи підставами притягнення до кримінальної 

відповідальності, фактично є зовнішнім проявом деформованої правової 

свідомості судді, що знаходить свій відбиток у впливі на правову дійсність. 

М.Є. Черкас виділяє декілька стадій процесу деформації правосвідомості. 

Початкова стадія передбачає зародження деформованого стану в інформаційно-

пізнавальній сфері внаслідок усвідомлення відмінностей між застарілими та 

новими поглядами, позиціями. Наступна стадія характеризується змінами на 

оціночному рівні – суб’єкт прагне позбутись протиріч. Третій етап 

супроводжується відхиленнями від норми на регулятивному рівні шляхом 

«відкидання» правового [275, с. 63, 64]. 

Г.К. Варданянц уводить у науковий обіг поняття «декомпресія права» та 

розуміє його як знецінення значення права через етичні показники при 

здійсненні правозастосування. Деформація права, у свою чергу, може бути 

виявлена під час здійснення правотворчості (тобто на законодавчому рівні). 

Можливі випадки поєднання елементів деформації та декомпресії. Як приклад, 

науковець наводить статтю 190 радянського Кримінального Кодексу, яка 

передбачала відповідальність за неповідомлення про злочин, навіть якщо 

справа стосувалась близьких родичів. Так, особа у більшості випадків не 

свідчила би проти члена своєї сім’ї, незважаючи на загрозу покарання – тут 

проявляється декомпресія права. Існування правової норми такого змісту 

суперечить моральним засадам та спричинює деформацію права [20, с. 8]. 

Пропонуємо звернути увагу на видову класифікацію найбільш 

поширених загальновідомих форм деформації правосвідомості суддів. В основу 

такого розмежування слід покласти дві умови: 1) недостатність правових знань, 

умінь та навичок; 2) специфіка усвідомлення фактичної правової дійсності та 

значення права. Відповідно до цих умов пропонуємо виділити певні групи 

деформацій правової свідомості судді. 

I. Професійно-компетентнісні – це група форм деформованої правової 

свідомості суддів, що характеризуються неповнотою або частковою 

відсутністю правових знань, умінь та навичок судді. До неї відносимо: 
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1. Правовий інфантилізм – найменш небезпечна форма деформації 

правосвідомості судді, за якої суб’єкт є учасником правових відносин, однак не 

має бажання здійснювати свої права та обов’язки та отримувати знання про них 

[143, с. 171-172]. Це – «поверхневе і безвідповідальне, індиферентне ставлення 

до вимог закону». [40, с. 219]. 

Випадок правового інфантилізму як деформації правосвідомості 

зустрічається у судді, щодо якої було прийнято Рішення Другої дисциплінарної 

палати Вищої Ради Правосуддя № 1425/2дп/15-17 від 7 червня 2017 року «Про 

притягнення судді Подільського районного суду міста Києва Неганової Н.В. до 

дисциплінарної відповідальності». Суддя в ухвалі не зазначила докази, на 

підставі яких вона дійшла висновку про обґрунтованість підозри [227, с.8]. 

2. Правова демагогія – форма деформації правової свідомості судді, що 

передбачає застосування ідентичних правових установок задля отримання 

протилежних результатів. Характеризується наявністю певного «зразка» 

одноманітного вирішення справ, що має наслідком виправдання особи 

незалежно від її вини. 

Прикладом правової демагогії може бути наступне. Суддя Н.С. у складі 

колегії суддів відпускала на волю злочинців. Апеляційний суд, скасовуючи 

відповідні рішення, вказував, що висновки суду першої інстанції про стан 

необхідної оборони засуджених від протиправних дій потерпілого протирічать 

фактичним обставинам справи, а призначене кожному із засуджених покарання 

не відповідає тяжкості скоєного і особі кожного з них внаслідок м’якості [278]. 

 ІІ. Психологічно-поведінкові – це група форм деформованої правової 

свідомості суддів, що характеризується хибним розумінням права та 

неправильним усвідомленням правової дійсності, що знаходить свій зовнішній 

прояв у відповідній поведінці судді. Мова йде про почуття та емоції, що 

виникають у судді не лише при оцінці та сприйнятті правової ситуації у зв’язку 

з виконанням повноважень щодо розгляду справи та прийняття судового 

рішення, а й у цілому відносно права та існуючих правових реалій. До цієї 

групи відносимо такі форми деформації: 
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1. Правовий дилетантизм. В узагальненому плані означає «поверхневе 

або неадекватне тлумачення законів … , відсутність системного підходу до їх 

оцінки або оцінку юридичної ситуації, обумовлену легковажним ставленням до 

права» [279, с.9]. 

Суддя Європейського суду з прав людини Станіслав Шевчук в одній із 

своїх доповідей описує ситуацію, яка, на наше переконання, є проявом 

правового дилетантизму: «Подекуди судді замість того, аби застосувати 

Конституцію, норми якої, відповідно до статті 8, є нормами прямої дії, 

знаходять радянське законодавство, яке абсолютно не відповідає ні духу, ні 

букві Конституції. У якості прикладу можна також навести нещодавне рішення 

ЕСПЛ по справі «Шмушкович проти України» [253]. 

Приклад правового дилетантизму спостерігається і у справі «Бочан проти 

України № 2», в якій Європейський суд вкотре відповів Верховному Суду 

України: «Суд зауважує, що обґрунтування Верховного Суду України 

становило не просто інше розуміння правового документа. Суд вважає, що 

обґрунтування Верховного Суду України можна тлумачити лише як «грубе 

свавілля» або «відмову у правосудді» у тому розумінні, що викривлений виклад 

рішення 2007 року у першій справі «Бочан проти України» (Bоchаn v. Ukrаіne) 

призвів до руйнування намагань заявниці домогтися розгляду у рамках 

передбаченої національним законодавством процедури касаційного типу її 

майнових вимог на підставі рішення Суду у попередній справі (див. пункти 51-

53). У зв’язку з цим слід зазначити, що у своєму рішенні 2007 року Суд 

встановив, що, зважаючи на обставини, за яких Верховний Суд України 

передавав справу заявниці до нижчестоячих судів, сумніви заявниці щодо 

безсторонності суддів, які розглядали справу, включаючи суддів Верховного 

Суду України, були об’єктивно обґрунтованими.» [68, с.27]. 

2. Правовий цинізм – це форма деформації правової свідомості судді, 

яка передбачає свідоме цинічне ставлення до права і знаходить свій прояв у 

відповідній нахабній поведінці відносно учасників судового процесу, а в 
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загостреному вигляді – і інших членів суспільства. Цинічний суддя на рівні 

усвідомлення права усвідомлює правову дійсність зверхньо щодо закону. 

Як приклад можна навести поведінку судді, щодо якого розглядалась 

справа «Бушемі проти Італії» (Аffаіre Buscemі c. Іtаlіe, Заява № 29569/95). «Той 

факт, вважає Суд, як і Комісія, що голова суду публічно вжив такі вислови, які 

натякали на негативну оцінку самого заявника, ще до того, як суд під його 

головуванням мав винести рішення у справі, дійсно, не видається сумісним з 

вимогами про безсторонність суду, закріпленими в пункті 1 статті 6 Конвенції. 

Отже, заяви голови суду об’єктивно могли виправдати побоювання заявника 

стосовно упередженості останнього (див., mutаtіs mutаndіs, рішення у справі 

«Феррантеллі і Сантанджело проти Італії» (Ferrаntellі et Sаntаngelо c. Іtаlіe) від 7 

серпня 1996 року, Збірник 1996-ІІІ, с. 952, п. 59-60)» [249]. 

Ще один приклад наявності у правосвідомості зазначеної форми 

деформації спостерігаємо у судді, щодо якого було прийнято рішення Вищої 

ради юстиції від № 666/0/15-12 від 24 квітня 2012 року.: «Вища рада юстиції 

встановила систематичні порушення суддею Миропольським С.О. 

внутрішнього трудового розпорядку суду… Вищою радою юстиції також 

встановлено, що вже протягом досить тривалого часу суддя Миропольсьский 

С.О. систематично з’являється на роботі в нетверезому стані… порушення 

строків відправлення процесуальних документів у справах встановлено у 32 

судових справах… Неприбуття на стажування до Харківського апеляційного 

господарського суду з 6 по 10 грудня 2010 року суддя Миропольський С.О. 

пояснює своєю хворобою та відсутністю коштів на відрядження, які йому не 

видали… Згідно з характеристикою, наданою головою господарського суду 

Сумської області ОСОБА_11, суддя Миропольський С.О. характеризується 

негативно, допускає порушення трудової дисципліни, норм моралі та правил 

суддівської етики, непристойно поводиться з працівниками суду…» [226]. 

3. Правовий ідеалізм – форма деформації суддівської правової свідомості, яка 

характеризується переоціненням (перевищенням) значення права, його норм та 

інструментів забезпечення при здійсненні судової функції. 
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Слід розмежувати поняття правового ідеалізму як форми деформації 

правосвідомості судді та ідеальної суддівської правової свідомості як 

найвищого рівня усвідомлення суддею правової дійсності. У цих правових 

категорій є ряд спільних ознак,серед яких: чітке знання законів, наявність 

уміння застосовувати право, відповідність морально-етичним стандартам 

суспільства тощо. Зазначені правові категорії є практично ідентичними за 

змістом, відмінності спостерігаються на структурних рівнях деформованого 

правового ідеалізму та ідеальної правосвідомості судді. 

Відтак, відмінність простежується у психологічному та поведінковому 

елементі правосвідомості судді, тобто в усвідомленні та розумінні правової 

дійсності. Суддя-«правовий ідеаліст», у свою чергу, характеризується 

«романтичними» поглядами та уявленнями про державу і право; він переоцінює 

значення права. Суддя з ідеальною правовою свідомістю, у свою чергу, реально 

оцінює стан правового життя. 

4. Правовий нігілізм. Як справедливо зазначав Б.А. Кістяковський, розвиток 

правової свідомості відбувається у зв’язку з появою нових правових ідей. 

Закономірним вбачається і твердження про те, що право не можна ставити 

поруч з мораллю та релігією, оскільки його значення є більш відносним [92]. 

Даний вид деформації протиставляється правовому ідеалізму, як недооцінка та 

переоцінка права [64, С.81-82]. 

На думку І. Шаровари, така форма деформації правосвідомості «має 

широкий діапазон проявів: від скептичного ставлення до права, негативного 

ставлення до правових форм організації суспільних відносин через заперечення 

соціальної цінності права до свідомого ігнорування вимог закону». Науковець 

висловлює слушну позицію про те, що правовий нігілізм не має нічого 

спільного з обгрунтованою критикою правової системи, виконання 

повноважень органами державної влади. Останнє, на відміну від правового 

нігілізму, «сприяє виявленню існуючих недоліків і спрямована на 

вдосконалення правової системи держави» [279, с.10]. 
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Правовий нігілізм характеризується повним скептицизмом відносно 

усталених цінностей, ідей та концепцій. Серед основних ознак правового 

нігілізму – його демонстративний характер, поєднання з іншими формами 

нігілізму (моральний, економічний, політичний), неправове тлумачення норм 

права [126, с.40]. 

В.А. Туманів виокремлює активну та пасивну форми правового нігілізму, 

та розрізняє їх як вороже та байдуже ставлення до права відповідно [156, с.61]. 

Отже, правовий нігілізм судді зводиться до зловживання своїми правами, 

нехтування законом і його приписами. Таким чином, правовий нігілізм має 

місце, коли втрачається віра в дієвість, значимість, а головне – в ефективність 

застосування законів. 

Окремо слід розглянути виродження правосвідомості. Це гранична межа 

деформації правової свідомості судді і крайня негативна точка її трансформації. 

За такого виду деформації правові знання, уміння та навички можуть бути як 

присутні, так і характеризуватись своєю недостатністю або майже цілковитою 

відсутністю. Більше того, за такої ситуації суддя свідомо готовий не просто 

знехтувати законодавством та порушити його, а й вчинити тяжкий злочин. 

Сучасні науковці називають даний вид деформації «переродження». У 

цьому разі суддя характеризується максимальним спотворенням правових 

цінностей, поглядів та ідей у правовій свідомості, що знаходить свій вияв у 

вчиненні тяжкого злочину [279, с.10]. 

Науковці пропонують і інші класифікації деформації правосвідомості. 

Так, ми підтримуємо позицію щодо поділу деформації правової свідомості на 

абсолютну та відносну. Абсолютна деформація правосвідомості полягає у 

невідповідності її елементів загальним, «виробленим людською цивілізацією 

правовим координатам», відносна – передбачає невідповідність реаліям 

сьогоднішнього правового життя [275, с.64]. 

Відповідно до змін у структурі правосвідомості деформація правової 

свідомості може проявлятись у: 
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1) Несформованості структури правосвідомості і/або несформованість 

окремих елементів. 

2) Перекрученості структури правосвідомості – тобто всі елементи 

структурно присутні, однак сформовані неправильно. 

3) Відсутності деяких структурних елементів правосвідомості судді. 

Окрему увагу у рамках дослідження деформації правосвідомості судді 

хотілося б приділити дефекту правосвідомості, який є тим елементом 

спотвореної правосвідомості, що спричинив видозміну останньої. 

Відтак, під дефектом правової свідомості судді розуміємо причину 

зародження та розвитку деформації правосвідомості судді і, одночасно, 

складову частину вже деформованої правосвідомості. Онтогенез певної форми 

деформації є наслідком існування того чи іншого дефекту.  

 Відмінністю дефекту правової свідомості від її деформації є те, що 

дефект – це причина психологічного характеру, яка проявляється на 

відповідному рівні правової свідомості; у той час, коли ми говоримо про 

деформацію правосвідомості, то передбачаємо, що дефект «вже відбувся». 

Іншими словами, дефект правової свідомості судді – це та першопричина, яка 

стала умовою формування деформованої правосвідомості. У цьому контексті 

зауважимо, що будь-які відхилення від норми у цьому аспекті (навіть якщо 

вони передбачають відсутність чи недостатність правових знань, умінь та 

навичок), залежать у першу чергу, від психології судді. 

Варто розглянути також види дефектів професійної правосвідомості 

суддів: 

1. «Фобія упущення доказів». Наявність такого дефекту деформації 

правосвідомості судді передбачає присутність свідомого бажання здійснювати 

судочинство відповідно до букви закону та моральних засад суспільства. 

Однак, згодом у судді спостерігається страх упустити під час розгляду судової 

справи деякі фактичні обставини, які матимуть вирішальне значення для 

прийняття судового рішення. При цьому така «несміливість» у здійсненні своїх 

основних повноважень зумовлена радше не можливим неправомірним впливом 
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на долі людей, а потенційною небезпекою для розвитку власної кар’єри та 

підтримання іміджу сьогодні та в перспективі. 

2. «Правова зарозумілість». Цей дефект розглядається у науковій літературі як 

вид деформації суддівської правосвідомості під назвою «правова 

самовпевненість». Особливість даного дефекту у тому, що суддя не усвідомлює 

значення фактора відповідальності за прийняття судових рішень. Психологія 

такої поведінки зумовлена значним стажем у сфері здійснення судочинства, що 

приводить суддю до висновку, що він не може помилитися, оскільки володіє 

значним багажем знань та практики. Наслідком стає наступна ситуація. Не 

розібравшись в обставинах справи та переглянувши її поверхнево, у правовій 

свідомості суддя заздалегідь формує єдино правильний, на його погляд, варіант 

вирішення справи.  

3. Надмірна добросердечність. Цей дефект знаходиться у психологічному 

компоненті правосвідомості судді та пов’язаний з такими рисами характеру як 

чуйність, готовність прийти на допомогу іншим. Необгрунтована 

милосердність судді має своїм наслідком виправдання злочинців або 

призначення занадто м’якого покарання незалежно від обставин справи. 

4. Невиправдана антипатія до однієї з сторін. Цілком протилежний дефект 

правової свідомості судді, сутність якого, проявляючись на психологічному 

рівні, полягає у свідомому баченні в особі підозрюваного загальних рис 

злочинця ще до доведення його винуватості у скоєному правопорушенні. 

5. Психологічна травма у минулому. Сутність дефекту випливає з самої назви. 

Наявність негативного життєвого досвіду може стати причиною прийняття 

неправомірного судового рішення. Такий дефект правової свідомості судді 

може виявлятись у невиправданому бажанні розплати. Таке прагнення 

зумовлене наявністю хибних уявлень, що кожна судова справа певним чином 

пов’язана з ситуацією, що сталася з суддею у минулому. Прийняття занадто 

суворих вироків при здійсненні повноважень таким суддею стає 

закономірністю.  
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Однак, зауважимо, що моральна травма та негативний досвід не завжди є 

причиною зародження деформації. Дуже часто суддя, опанувавши себе, 

справляється з життєвими перешкодами, та ефективно виконує свої 

повноваження щодо здійснення судочинства. 

6. Правова зухвалість. Наявність такого дефекту передбачає прийняття 

рішення собі на користь. Однією з причин такої поведінки є переживання щодо 

втрати займаного соціального становища (посади). Мотивами дефекту правової 

зухвалості також є корисливі цілі, серед яких жага до збагачення, отримання 

неправомірної вигоди тощо.  

Виходячи із запропонованої нами класифікації, робимо висновок, що 

загальними ознаками дефекту правової свідомості будуть наступні: 

 правова свідомість судді може характеризуватись сукупністю кількох 

дефектів; 

 існування дефекту завжди означає певний причинно-наслідковий зв'язок: 

навіть одноразовий прояв будь-якого дефекту автоматично тягне за собою 

зародження деформації; наявність будь-якого дефекту має своїм наслідком 

прийняття неправомірного рішення; 

 усунення дефекту як причини зародження деформації сприятиме корекції 

правової свідомості судді. 

Корекція правової свідомості судді – сукупність факторів впливу на 

правосвідомість судді задля підвищення її рівня та коригування у напрямку до 

ідеального стану. Серед таких умов пропонуємо виділити: 

1) Фактори суб’єктивного характеру – це чинники, що залежать 

безпосередньо від самого судді та передбачають усунення внутрішніх 

суперечностей у структурі його правосвідомості. Серед них: перегляд та 

переосмислення духовних цінностей; постійне удосконалення правових знань, 

умінь та навичок; самодисципліну, виховання у собі кращих моральних якостей 

відповідно до етичних засад суспільства тощо. 

2) Об’єктивні чинники – фактори зовнішнього впливу. До них відносимо: 



60 

 

- законодавчі (оновлення чинної нормативно-правової бази відповідно до 

сучасних реалій правового життя; усунення прогалин та колізій у 

законодавстві; проведення ефективної правової реформи);  

- трудові (забезпечення трудової дисципліни та організаційно-технічних умов 

діяльності судових органів; матеріальне забезпечення суддів); 

- освітні (удосконалення положень щодо підготовки суддів та особливостей 

підвищення їх кваліфікації; підвищення загального рівня правової освіти в 

Україні); 

- культурні (підвищення рівня правової культури судді та суспільства; правове 

виховання – утвердження у свідомості судді цілісного образу права, 

формування переконаності у значимості його існування та ін.) 

При зміні правових реалій, внесенні змін до законодавства, а також 

усталенні нових цінностей, поняття «деформація» та «трансформація» будуть 

набувати нового змісту. Більше того, межі досконалості немає, а тому суддя, як 

соціальна особистість, яка має вагомий обов’язок перед суспільством – не 

просто здійснення судочинства, а «відправлення правосуддя» – повинен 

розвиватися у своїй сфері та постійно вдосконалювати свої особистісні та 

професійні характеристики. 

 

Висновки до розділу 1 

Правосвідомість притаманна кожній людині, незважаючи на те, 

усвідомлює вона це чи ні. Уся сутність людського існування тісно пов’язана з 

цією категорією. Полісемантичність поняття правової свідомості в залежності 

від певного контексту є причиною набуття нею особливого лексичного 

значення. Ті чи інші автори в дефініціяx досліджуваного феномена роблять 

акцент на різниx його аспектаx. У ході дослідження особливостей 

правосвідомості судді та процесу її трансформації було зроблено наступні 

висновки: 

1. Неодмінною ознакою правової свідомості не тільки судді, але й 

будь-якого іншого члена суспільства, є певне бачення сутності та сенсу права. 
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Правосвідомість не лише має здатність видозмінюватись під впливом 

реальності та існуючої системи правовиx норм, але й також умовно може бути 

розмежована на певні рівні сприйняття правової дійсності, які відрізняються 

глибиною та обсягом правовиx знань, умінь та навичок. Так, емпірична 

(повсякденна) та професійна правосвідомість є особливими рівнями 

правосвідомості, що xарактеризуються різним ступенем розуміння правової 

дійсності, обсягом знань про право тощо. Водночас позиція сучасних 

науковців, які пропонують поділяти професійну свідомість на наукову 

(теоретичну) та практичну є цілком виправданою та необxідною, а тому 

пропонуємо розглядати їx як форми професійної правосвідомості. Таку думку 

можна обґрунтувати тим, що наукова та практична правосвідомість є вищими 

ступенями сприйняття правової дійсності. Зазначені типи правосвідомості 

характеризуються значно більшим обсягом правовиx знань та навичок. Таким 

чином, робимо спробу поєднати різні критерії класифікації правосвідомості для 

більш конкретного дослідження правової свідомості судді. 

2.  Ототожнення професійної свідомості юристів та професійно-

юридичної свідомості є цілком виправданим в аспекті, що стосується 

здійснення юридичної діяльності як конкретного фаxового напрямку у 

правовому полі. Однак, термін «професійна правосвідомість» варто розглядати 

як явище значно ширше, ніж «професійно-юридична свідомість», оскільки 

наявність елементів правової свідомості xарактерно і для представників іншиx 

видів діяльності. Так, для працівників медичної сфери поряд з загальними 

рисами професійної свідомості, що полягають в усвідомленні людини як 

найвищої суспільної цінності, здійснення своїx функцій відповідно до 

положень чинного законодавства (законослуxняність) тощо, є притаманною, в 

ідеалі, висока правосвідомість у галузі оxорони здоров’я (дотримання прав і 

свобод людини і громадянина в сфері охорони здоров'я та забезпечення 

пов'язаних з ними державних гарантій; гуманістична спрямованість, 

забезпечення пріоритету загальнолюдських цінностей над класовими, 

національними, груповими або індивідуальними інтересами). 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T113611.html
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Правосвідомість прeдставників юридичного фаху являє собою особливий 

рівeнь усвідомлeння правової дійсності, який пов'язаний, у пeршу чeргу, зі 

спeціальними правовими знаннями, уміннями та навичками. Такий рівeнь має 

визначальнe значення, оскільки є в ідеальному плані вищим, ніж у будь-якої 

іншої особи.  

Професійна правосвідомість суддів в певній мірі оxоплює і науковий 

(теоретичний) рівень правової свідомості, оскільки неодмінно містить в собі 

певну ідеологічну основу, а також формується на основі конкретниx 

теоретичниx знань про право, оскільки суддя , при вирішенні тої чи іншої 

справи керується нормативною базою, доктринальними положеннями, 

принципами, ідеями та концепціями тощо. 

3. Професійна правосвідомість суддів є особливою формою правової 

свідомості, яка містить у собі цілісний комплекс уявлень та знань про право, що 

формуються в процесі здійснення судової діяльності. Серед основних ознак 

правосвідомості судді такі: 1) є спeцифічним поєднанням двоx форм суспільної 

свідомості – профeсійної та правової; 2) є особливим способом сприйняття та 

усвідомлeння правовиx рeалій; 3) пов’язана з функціонуванням відповідниx 

соціальниx інститутів – систeми судоустрою; 4) xарактeризується наявністю 

спeціальної освітньої і практичної підготовки її суб’єктів, які утворюють 

профeсійну групу; 5) включає загальну систeму правовиx ідeй та сукупність 

власниx правовиx поглядів та пeрeконань; 6) в ідeальному вигляді пeрeдбачає 

стійкe позитивнe ставлeння до закону. 

4. Пропонуємо дати наступне визначення профeсійної 

правосвідомості суддів: « … цe особлива форма суспільної свідомості, яка 

окрeслює ставлeння суддів до права як окрeмої катeгорії прeдставників 

юридичної діяльності та включає в сeбe сукупність правовиx принципів, ідeй, 

тeорій, концeпцій, рeальну правову повeдінку суддів, а також правові настрої та 

почуття з приводу виконання ними своїx профeсійниx обов’язків щодо 

здійснeння судочинства та поза ним». 
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5. На наш погляд, немає достатніx підстав включати в групову 

професійну правосвідомість установку на неуxильну реалізацію правовиx 

цінностей, оскільки зустрічаються випадки деформованої правової свідомості. 

Так, особа, яка займається певним видом юридичної діяльності, може бути 

кваліфікованим фахівцем у своїй сфері, однак мати своєю метою певні 

неправомірні наміри.  

6. Правова свідомість, як і будь-яке явище, має свою структуру. У 

цьому контексті варто виділити 3 елементи : правову психологію, правову 

ідеологію та правову поведінку судді. Правова психологія як необxідна 

складова суддівської правосвідомості, являє собою емоційне сприйняття 

суддею правовиx явищ, його правові настрої та почуття, що стосуються 

специфіки здійснення судочинства та фундаментальних принципів реалізації 

судової функції загалом, та під час розгляду тої чи іншої конкретної справи, 

зокрема. Правова ідеологія відображає суб’єктивне ставлення судді до чинного 

законодавства та відповідає за формування правових цінностей і установок; є 

сукупністю ідейних концепцій, думок, переконань про право та його розвиток. 

Іншими словами, сутність цього поняття можна виявити через зв'язок 

правосвідомості судді та права. 

Правова повeдінка судді – цe та частина його правової свідомості, що 

безпосередньо пов’язана з втіленням норм права в життя і знаходить свій прояв 

у судовій та позасудовій діяльності судді. Серед ознак правової поведінки варто 

виділити наступні: 1) соціальна значимість (соціальна значущість) – передбачає 

оцінку правової поведінки судді суспільством внаслідок її впливу на окремі 

суспільні відносини та певних осіб; 2) присутність спеціального суб’єкта 

здійснення правової поведінки - прeдставників юридичної профeсії, які 

займаються здійснeнням суддівської діяльності; 3)юридична (нормативно-

правова) ознака, що означає наявність відповідних правових норм, які 

регламентують сферу повноважень та необхідну правову поведінку судді під 

час здійснення судочинства; 4) відповідальність як юридичний наслідок - суддя 

при відправленні правосуддя повинен усвідомлювати необхідність належного 
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виконання своїх обов’язків щодо прийняття справедливого судового рішення в 

рамках закону. 

Правова психологія та правова ідеологія є суб’єктивною формою 

вираження правової свідомості судді. Будучи своєрідним поштовхом для 

здійснення певних правових дій, вони одночасно є основою формування певної 

моделі правової поведінки. Остання, у свою чергу, є зовнішньою формою 

вираження правової ідеології та правової психології. Відтак, елементи правової 

свідомості суддів можемо умовно поділити за формою прояву на зовнішній 

(правова поведінка) та внутрішній (включає правову ідеологію та правову 

психологію судді) рівні. 

7. Коли розуміння сутності права та реалії правового життя не 

співпадають, виникає потреба створення досконалого зразку правового явища. 

Не є винятком і необхідність наявності моделі «ідеальної правосвідомості», або 

«ідеалу правосвідомості судді». Ідеальна правосвідомість судді – це найвища 

форма професійної правової свідомості судді, що являє собою споріднення 

теоретичної та практичної правової свідомості, які у сукупності з високими 

моральними якостями судді здатні забезпечити встановлення об’єктивної 

істини у справі та винесення справедливого судового рішення. Застосування 

поняття ідеальної правосвідомості судді є доцільним і вкрай важливим, 

оскільки суддя, який має сьогодні позитивну правосвідомість, однак не 

самовдосконалюється, завтра стоїть на шляху незнання постійно оновлюваного 

законодавства та судових практик, що породжує деформацію його 

правосвідомості. 

8. Для більш чіткого розуміння суддівської правосвідомості як 

соціокультурного явища, пропонуємо ввести у науковий обіг вже відомий у 

юридичній сфері термін - трансформація правової свідомості. Виходячи з 

законів лінгвістики, а точніше етимологічного значення цього слова, 

розглядаємо дане явище як процес, що відбувається у свідомості судді і являє 

собою послідовну, логічну зміну станів його правової свідомості. З цією метою 
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висуваємо наступні положення концепції (концептуальних засад) 

трансформації правової свідомості судді: 

- Деформована, позитивна та ідеальна правосвідомість судді є її 

станами, а деформація і коригування у напрямку до ідеальної, у свою чергу, є 

процесами, які у сукупності являють собою трансформацію правової свідомості 

судді. Виходячи з вищенаведених аргументів, стверджуємо, що трансформація 

правової свідомості судді є поняттям значно ширшим, аніж її деформація, 

оскільки остання є лише елементом трансформації. 

- Кожен стан є гнучкою формою одного й того ж явища – правової 

свідомості судді – і має властивість перетворюватись (видозмінюватись). 

Порядок зміни одного стану правосвідомості судді іншим є закономірним 

процесом, що відбувається поступово. 

- Розмежування правової свідомості на стани, як і здійснення будь-

якого іншого виду класифікації понять, означає, що існують певні критерії, які 

є підставами для цього. Критерії, які виділяємо для здійснення диференціації 

правосвідомості судді, є умовами переходу процесу трансформації з одного 

стану в інший. Це чинники зовнішнього та внутрішнього характеру, що 

здійснюють вплив на правову свідомість судді та виступають регуляторами 

його правової поведінки у судовій та позасудовій дііяльності. 

9. Якщо умовно матеріалізувати правосвідомість в об’єктивну форму, 

то робимо висновок, що вона постійно перебуває в русі. Безперервність такого 

явища обумовлюється тим, що суспільне життя і правові реалії постійно 

змінюються. Відтак, трансформація суддівської правосвідомості є не статичним 

явищем, а динамічним. А оскільки це процес, то вона являє собою постійне 

коливання «від…до…».Якщо правосвідомість як стан розуму, як розуміння 

права, не розвивається, то у кожному конкретному випадку відбувається її 

деградація. Не зважаючи на безперервність коливання станів правової 

свідомості, такий процес не є замкненим. 

10. Трансформація правової свідомості судді – це процес безперевного 

характеру, який відбувається у правовій свідомості судді та характеризується 
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послідовною зміною станів (процесами), що здійснює вплив на ефективність 

відправлення судочинства, функціонування громадянського суспільства та 

правову системи держави.  

У широкому значенні трансформація правової свідомості судді – це 

сукупність процесів, що відбуваються у колективній свідомості суддів 

протягом певного періоду чи кількох етапів розвитку суспільних відносин. На 

наш погляд, трансформацію правової свідомості суддів доцільно вважати 

частиною загального процесу трансформації правосвідомості суспільства.  

11. Щодо позитивної правосвідомості суддів , то пропонуємо 

розглядати її як явище, яке супроводжується «раціональним розумінням права» 

та відображенням правової дійсності, що відповідає законодавчо-закріпленим 

стандартам та моральним засадам суспільства. Під раціональним розумінням 

права розуміємо виявлення доцільності застосування тих чи інших правових 

норм. Звідси й запропонована нами назва такого стану правової свідомості 

судді. Однак, якісні характеристики такої правосвідомості не обмежуємо лише 

знанням позитивного права, хоча й виділяємо таку ознаку як одну з ключових у 

цьому аспекті. Серед основних ознак позитивної правосвідомості судді 

доцільно виокремити такі: професійна компетентність; наявність почуття 

відповідальності при прийнятті судового рішення; постійне удосконалення 

фахових знань; правильне орієнтування у правовому просторі; досконалість 

праворозуміння та наявність умінь та навичок правозастосування; логічність та 

послідовність опрацювання матеріалів справи; здатність аналітично мислити; 

емоційна зрілість; психологічна стійкість (у тому числі стресостійкість); 

наявність високих моральних якостей, серед яких пріоритетне значення має 

почуття справедливості та толерантності; відчуття національної єдності та 

патріотизм; наявність ідеї зміцнення правопорядку. З іншого боку, серйозна 

підготовленість у сфері права, бездоганне знання закону часто призводить до 

зловживання своїми правом при здійснення судочинства задля забезпечення 

реалізації власних цілей, потреб та інтересів, що може стати однією з підстав 

зародження деформації правосвідомості судді. 
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12. Деформація у досліджуваному аспекті являє собою не лише 

результат ряду факторів і причин, а й , у першу чергу, процес, який 

відбувається у зв’язку з такими причинами. Внаслідок цих обставин у 

свідомості судді відбувається певне спотворення цінностей і моральних 

установок, що призводить до змін в усвідомленні ним правової дійсності. 

Таким чином, ми пропонуємо розглядати деформацію правосвідомості у 

подвійному розрізі: у динаміці – як процес, і у статиці – як результат змін у 

правовій свідомості суддів, що являє собою деформовану правову свідомість. 

Останню, у свою чергу, ми виокремили як стан правосвідомості судді. 

13. Деформована правосвідомість судді є станом викривленого, 

дефективного усвідомлення правової дійсності. Серед основних властивостей 

деформації правової свідомості судді вважаємо за доцільне виділити такі: це 

патологія якісних соціально-психологічних характеристик правової свідомості 

судді; деформація суддівської правосвідомості означає не лише відсутність 

правових поглядів, ідей, уявлень, вона може передбачати їх наявність та 

спотворення і, більше того, означає зміну інших характеристик судді як 

особистості; неможливість одночасного прояву в індивідуальній 

правосвідомості судді двох протилежних її станів: позитивного і 

деформованого; деформація призводить до спотворення права не лише у самій 

свідомості судді (внутрішній критерій), але й знаходить своє відображення у 

правовій дійсності, здійснюючи вплив не лише на учасників судового процесу, 

але й на суспільство в цілому (зовнішній критерій); ступінь впливу зовнішніх 

факторів на правосвідомість залежить від особистісних якостей судді (стійкості 

та витривалості його характеру щодо зовнішніх чинників); наслідком процесу 

деформації у більшості випадків може стати прийняття неправомірного 

судового рішення; спотворення правових уявлень та ціннісних орієнтацій, а 

також видозміна сутності права у свідомості суддів наносять свій відбиток на 

усі сфери суспільного життя; у деяких випадках деформована правова 

свідомість являє собою сукупність кількох видів деформацій одночасно; в усіх 

формах деформації простежується фактор «підміни понять», що означає у 



68 

 

даному контексті неусвідомлення соціальної значимості своєї професії та основ 

«професійного вигляду» судді; деформація правової свідомості суддів 

знаходить свій прояв у різноманітних формаx, які розмежовуються залежно від 

того чи іншого дефекту правової свідомості судді. 

В основу розмежування загальновідомих форм деформації 

правосвідомості суддів, на нашу думку, слід покласти два критерії : 1) 

недостатність правових знань, умінь та навичок (професійно-компетентнісні) - 

це група форм деформованої правової свідомості суддів, що характеризуються 

неповнотою або частковою відсутністю правових знань, умінь та навичок судді 

(правовий інфантилізм, правова демагогія); 2) специфіка усвідомлення 

фактичної правової дійсності та значення права (психологічно-поведінкові) – це 

група форм деформованої правової свідомості суддів, що характеризується 

хибним розумінням права та неправильним усвідомленням правової дійсності 

(правовий дилетантизм, правовий цинізм, правовий ідеалізм, правовий 

нігілізм). 

Слід розмежувати поняття правового ідеалізму як форми деформації 

правосвідомості судді та ідеальної суддівської правової свідомості як 

найвищого рівня усвідомлення суддею правової дійсності. У цих правових 

категорій є ряд спільних ознак, серед яких: чітке знання законів, наявність 

уміння застосовувати право, відповідність морально-етичним стандартам 

суспільства тощо. Зазначені правові категорії є практично ідентичними за 

змістом, відмінності спостерігаються на структурних рівнях деформованого 

правового ідеалізму та ідеальної правосвідомості судді. Відтак, відмінність 

простежується у психологічному та поведінковому елементі правосвідомості 

судді, тобто в усвідомленні та розумінні правової дійсності. Суддя-«правовий 

ідеаліст» характеризується «романтичними» поглядами та уявленнями про 

державу і право, переоцінює значення права.  

14. Дефект правосвідомості є тим елементом спотвореної 

правосвідомості, що спричинив видозміну останньої. Відтак, під дефектом 

правової свідомості судді розуміємо причину зародження та розвитку 
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деформації правосвідомості судді і, одночасно, складову частину вже 

деформованої правосвідомості. Онтогенез певної форми деформації є 

наслідком існування того чи іншого дефекту.  

Відмінністю дефекта правової свідомості від її деформації є те, що 

дефект – це причина психологічного характеру, що проявляється на 

відповідному рівні правової свідомості; у той час, коли ми говоримо про 

деформацію правосвідомості, то передбачаємо, що дефект «вже відбувся». 

Іншими словами, дефект правової свідомості судді – це та першопричина, яка 

стала умовою формування деформованої правосвідомості. У цьому контексті 

зауважимо, що будь-які відхилення від норми у цьому аспекті ( навіть якщо 

вони передбачають відсутність чи недостатність правових знань, умінь та 

навичок), залежать у першу чергу, від психології судді. 

Серед видів дефектів професійної правосвідомості суддів виділяємо 

наступні: фобія упущення доказів, правова зарозумілість, надмірна 

добросердечність, невиправдана антипатія до однієї з сторін, психологічна 

травма у минулому, правова зухвалість. 

Існування дефекту завжди означає певний причинно-наслідковий зв’язок: 

навіть одноразовий прояв будь-якого дефекту автоматично тягне за собою 

зародження деформації; наявність будь-якого дефекту має своїм наслідком 

прийняття неправомірного рішення; усунення дефекту як причини зародження 

деформації сприятиме корекції правової свідомості судді. 

Загальними ознаками дефекту правової свідомості будуть наступні: 1) 

правова свідомість судді може характеризуватись сукупністю кількох 

дефектів;2)існування дефекту завжди означає певний причинно-наслідковий 

зв'язок: навіть одноразовий прояв будь-якого дефекту автоматично тягне за 

собою зародження деформації; наявність будь-якого дефекту має своїм 

наслідком прийняття неправомірного рішення; 3) усунення дефекту як причини 

зародження деформації сприятиме корекції правової свідомості судді. 

15. Корекція правової свідомості судді – сукупність факторів впливу на 

правосвідомість судді задля підвищення її рівня та коригування у напрямку до 
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ідеального стану. Серед таких умов пропонуємо виділити наступні. Фактори 

суб’єктивного характеру – це чинники, що залежать безпосередньо від самого 

судді та передбачають усунення внутрішніх суперечностей у структурі його 

правосвідомості. До них відносимо: перегляд та переосмислення духовних 

цінностей; постійне удосконалення правових знань, умінь та навичок; 

самодисципліну, виховання у собі кращих моральних якостей відповідно до 

етичних засад суспільства тощо. Об’єктивні чинники – фактори зовнішнього 

впливу. До них відносимо: законодавчі (оновлення чинної нормативно-правової 

бази відповідно до сучасних реалій правового життя; усунення прогалин та 

колізій у законодавстві; проведення ефективної правової реформи); трудові ( 

забезпечення трудової дисципліни та організаційно-технічних умов діяльності 

судових органів; матеріальне забезпечення суддів); освітні (удосконалення 

положень щодо підготовки суддів та особливостей підвищення їх кваліфікації; 

підвищення загального рівня правової освіти в Україні); культурні (підвищення 

рівня правової культури судді та суспільства; правове виховання - утвердження 

у свідомості судді загального образу права, формування переконаності у 

значимості його існування та ін.). 

Деформація суддівської правосвідомості як різновиду професійної, 

означає не лише відсутність правових поглядів, ідей, уявлень,вона може 

передбачати їх наявність та спотворення, і, більше того, означає зміну інших 

характеристик судді як особистості. Ось чому корекція суддівської 

правосвідомості у напрямку до ідеалу є необхідною умовою ефективного 

судочинства. 

РОЗДІЛ 2. 

СУДДІВСЬКИЙ РОЗСУД ТА ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ СУДУ 

2.1. Специфіка здійснення суддівського розсуду у рамках судової 

дискреції  

Загальновідома істина гласить: «justіtіа est fundаmentum regnі» і означає, 

що правосуддя – це фундамент держави. Однак законодавець не в змозі 
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регламентувати дію правозастосовувача у кожній конкретній життєвій ситуації. 

Саме тому він «залишає місце» для розсуду [140, с.115]. 

Суддя Гарі Едвардс (Сполучені Штати Америки) вважає, що сьогодні 

феномен здійснення суддівського розсуду мав би бути настільки вичерпно 

вивченим, що заслуговував би не більше, ніж на незначну згадку щодо нього в 

ході підготовки до розгляду справи. Дослідник ставить надзвичайно важливе 

питання, вирішення якого непокоїть сучасних науковців, що займаються 

проблематикою суддівського розсуду, а саме: «як часто, і в якій мірі сучасні 

судді відчувають себе "обмеженими" при вирішенні справи?».  

Едвардс зауважує, що при розгляді певної кількості справ, значну частину 

з них можна оцінити як однозначні, тобто такі, вирішення яких представляється 

очевидним. Однак, якщо припустити, що розглядається 200 судових справ на 

рік, суддя відчуває себе «тісно зв’язаним» при ухваленні рішення у понад 100 з 

цих випадків. Спори, що потрапляють в першу категорію, допускають лише 

одну правильну відповідь. В інших випадках суддя відчуває, що може і повинен 

здійснювати вирішення спору на свій розсуд [292, p.386]. 

Використовуючи статистику, американський правник зазначає, що від 

п’яти до п’ятнадцяти відсотків суперечок, що вирішуються в судовому порядку, 

передбачають, що після розгляду суті справи, а також відповідних правових 

матеріалів, виявляється, що конкуруючі аргументи, взяті з окремих джерел, є 

рівносильними [292, p. 388]. Іншими словами, тільки в небагатьох випадках 

суддею відчувається, що справедливе застосування закону відповідно до 

фактичних обставин справи, дає змогу йому розглядати справу, керуючись 

значною мірою своїм розсудом. 

Е.Кант у праці «Критика чистого розуму» зазначає, що без здійснення 

розсуду неможливо пізнати жодне явище, а для його здійснення необхідно 

опанувати трансцендентальну аналітику. Під нею філософ розуміє розподіл 

знань (понять) на «основи», що є частинами цілого – «ідеї апріорного знання» 

[90, с.53,54]. 
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Проблематику суддівського (судового) розсуду досліджували такі 

науковці як: А. Барак, А.Боннер, А.А. Папкова, А.М.Сарсенов, В.В. Рожко, 

В.С. Бігун, М.В. Савчин, М.К. Закурін, Н.В. Радутная, П.В. Куфтирєв, 

С.В.Шевчук, Ф.С. Тарановський, О.Я. Рогач. та інші. 

При дослідженні суддівського розсуду науковці ставлять перед собою 

запитання: Що означають поняття «суддівський розсуд» та «дискреція суду»? 

Чи є вони тотожними? Чи є доцільним застосування суддівського розсуду? 

В юридичній джерельній базі зустрічається багатогранність визначень 

суддівського розсуду, однак більшість з них практично ідентичні за змістом та 

своєю сутністю, оскільки передбачають тотожні тлумачення досліджуваної 

дефініції. 

Професор права Аарон Барак визначив суддівський розсуд як надану 

особі владу обирати між двома і більше альтернативами, кожна з яких є 

законною [10, с.13]. 

А.А. Папкова підкреслює процесуальну форму суддівського розсуду (або 

так званих інституціональних обмежень) та розуміє дане поняття як 

передбачену юридичними нормами вмотивовану правозастосовчу діяльність 

суду, що полягає у виборі варіанта вирішення правового питання, та має 

загальні і спеціальні межі [179, с. 39]. 

А.Т. Боннер зазначає, що під розсудом органів державної влади, у тому 

числі суду, слід розуміти діяльність, яка полягає у пошуку найбільш 

оптимального рішення у правовій площині та, відповідно до об’єктивної 

дійсності, задовольняє суспільні та державні інтереси [6, с. 35]. 

На думку М.В. Савчина, суддівський розсуд є гарантією обгрунтування 

судових рішень, оскільки суд повинен «навести аргументацію своєї правової 

позиції». Науковець також підтримує думку, що сутність суддівського розсуду 

полягає у тому, що «суд може вбачати кілька варіантів вирішення ситуації 

відповідно до вимог матеріального і процесуального права. Тому на основі 

закону він має обирати той варіант інтерпретації закону, який випливає із 

тлумачення загальних принципів права, їх зважування і балансування (у разі 
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конкуренції принципів) у світлі конкретних обставин справи та наявної 

практики судів вищих інстанцій» [237, с. 262]. 

О.В. Яценко розглядає суддівський розсуд як елемент правового статусу 

судді, поряд з правами, обов’язками та відповідальністю. Так, дослідниця 

вводить у науковий обіг поняття «правозастосовний розсуд», з чим ми 

повністю погоджуємось, оскільки не викликає жодних сумнівів змістовна 

позиція про те, що здійснення суддівського розсуду є важливим компонентом 

правозастосування. Однак, виділивши стадії здійснення суддівського розсуду та 

охарактеризувавши першу та другу визначені стадії, вчена зауважує, що лише 

на третій стадії суддя керується/починає керуватись своєю правосвідомістю, 

яка виконує гносеологічну функцію [287, с. 43]. Ми не підтримуємо таку 

позицію, оскільки суддя здійснює суддівський розсуд на основі правової 

свідомості, безпосередньо пов’язаний з нею та керується протягом усіх стадій 

здійснення розсуду як правозастосовчої діяльності. 

Однак, є ряд науковців, які заперечують доцільність застосування 

суддівського розсуду у правозастосовчій діяльності. Так, Р. Дворкін 

стверджував, що кожна судова справа має лише один варіант вирішення, а 

право настільки охоплює різноманітні життєві ситуації, що не залишає місця 

для розсуду [21, с. 386]. Поряд із цим, науковець стверджував, що позитивне 

право повинне оцінюватись також з позиції моральних засад, що випливають 

безпосередньо із суб’єктивних прав, та виходячи з принципу рівності [107, 

с. 219]. 

Р. Гудін (R.E. Goodin), будучи прихильником позиції Р.Дворкіна, 

зауважує, що посадові особи наділені правом здійснення формального розсуду, 

тобто свобода та межі їх вибору чітко регламентовані у нормах права. Якщо ж 

правова норма викладена все-таки не лаконічно, то має місце застосування 

«неформального розсуду». Окрім цього, науковець пропонує поділяти розсуд 

на попередній та кінцевий. У першому випадку – це рішення, які «є предметом 

перегляду і можуть бути перевірені іншою посадовою особою; кінцевий розсуд 
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вважається таким, оскільки стосується рішень, які не можуть бути переглянуті 

[179, с. 30]. 

Таким чином, в юридичній джерельній базі зустрічається багатогранність 

визначень суддівського розсуду, однак більшість з них практично ідентичні за 

змістом та своєю сутністю, оскільки передбачають тотожні тлумачення 

досліджуваної дефініції.  

Виходячи з вищенаведеного, суддівський розсуд розглядається у сучасній 

юридичній науці як: 

1) принцип здійснення правосуддя; 

2) владу, якою наділений суддя; 

3) повноваження суду (права та обов’язки); 

4) інтелектуально-вольову діяльність; 

5) діяльність суду, що стосується прийняття рішення; 

6) можливість здійснення альтернативного вибору в певних інституційних 

межах.  

Відтак, ми пропонуємо розглядати суддівський розсуд у двоякому 

розумінні: 1) як повноваження на здійснення судової функції; 2) як свободу 

вибору у межах, визначених законом (межі суддівського розсуду включають 

безпосередньо свободу здійснення такого розсуду та правові обмеження). 

З’ясовуючи суть розсуду, науковці, як правило, застосовують терміни 

«альтернатива вибору», «можливість вибору», «свобода вибору» та інші.  

Відповідно до українського академічного тлумачного словника термін 

«свобода» вживається у багатьох значеннях залежно від того чи іншого 

контексту. Однак, для нашого дослідження найбільш характерним буде 

розуміння свободи як можливості «поводитись на власний розсуд» та «діяти без 

перешкод у будь-якій галузі» [238]. 

Поняття «розсуд», у свою чергу, тлумачиться як «висновок, рішення», 

«розмірковування, роздум» та навіть «суд». Словосполучення «на свій 

(власний) розсуд» згідно зі словником означає «згідно з своїм рішенням, 

розумінням чого-небудь» [231]. 
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Аарон Барак пропонує розглядати свободу вибору при здійсненні розсуду 

у широкому та вузькому значенні. В останньому випадку допускається вибір 

лише між двома варіантами, у широкому аспекті – суддя має право вибору із 

цілого спектру альтернатив або їх комбінацій [10, с.15]. Свобода вибору 

жодним чином не означає вседозволеності (свавілля). Вона не скасовує 

відповідальності перед суспільством та почуття обов’язку. Більше того, вона 

передбачає усвідомлення наслідків своїх дій. 

На наш погляд, суддівський розсуд – це інтелектуально-вольовий процес, 

що відбувається у правосвідомості судді під час прийняття судового рішення, 

внаслідок існування визначеної нормами права свободи вибору варіанта 

вирішення справи. 

Суддя може обрати такі стратегії здійснення суддівського розсуду: 

суддівський мінімалізм (нейтральність), суддівська стриманість 

(самообмеження) та суддівський активізм. Окремі елементи названих стратегій 

можуть поєднуватись залежно від суб’єктного складу, складності обставин 

справи, темпорального перебігу, загального впливу на динаміку правової 

системи [237, с.112,147, 163, 259].  

На думку О.Я. Рогача, за інтелектуально-вольовою ознакою розсуд може 

бути внутрішній і зовнішній [229, с.148]. Що ж тоді в цьому розумінні являє 

собою інтелектуально-правова ознака? Щоб розібратись у сутності і змісті 

цього поняття, пропонуємо розглянути інтелектуальний і вольовий аспект 

здійснення суддівського розсуду. 

Інтелектуальна ознака – це та складова, що вказує на ставлення судді як 

учасника судового процесу до конкретної ситуації, яка розглядається у 

судовому засіданні, обставин справи, прийнятого рішення, а також до наслідків 

такого рішення як для сторін, третіх осіб, так і для суспільства в цілому. Це те, 

що відноситься до інтелектуальної сфери психічної діяльності і передбачає 

усвідомлення суддею значимості правильності та об’єктивності прийнятого 

рішення. У цьому сенсі вбачається тісний взаємозв’язок розсуду та свідомості. 
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Розглядаючи інтелектуальну сторону суддівського розсуду, можна 

провести аналогію з прямим умислом у кримінально-правовій доктрині. 

Свідомість і передбачення становлять інтелектуальні ознаки умислу, а бажання 

або свідоме допущення наслідків – його вольову ознаку. Вольова ознака у 

кримінальній науці означає бажання настання певних наслідків своєї дії чи 

бездіяльності [199]. Таким чином, вольовий аспект суддівського розсуду 

передбачає безпосередньо прийняття судового рішення. 

Вважаємо, що при прийнятті рішення «на власний розсуд» суддя повинен 

керуватися певними принципами. Принципи здійснення суддівського розсуду – 

це основоположні (керівні) засади, які визначають вимоги до специфіки 

здійснення суддівського розсуду. Це, у першу чергу, загальні принципи 

здійснення судочинства, які є ключовими під час здійснення суддівського 

розсуду (законності, рівності усіх учасників перед законом і судом, 

забезпечення доведеності вини, змагальності сторін та ін.). Однак, хотілося б 

звернути увагу на не менш важливі за своєю сутністю і змістом спеціальні 

принципи. 

Так, окрім основних принципів здійснення судочинства, здійснення 

суддівського розсуду передбачає ще й такі: 

1) Принцип справедливості – передбачає вибір максимально 

оптимального та ефективного рішення з урахуванням доказової інформації. 

Справедливість є основою судового пізнання та являє собою діалектичне 

поєднання моральних факторів та букви закону при прийнятті судового 

рішення. 

2) Принцип доцільності – тобто у процесі прийняття рішень судді 

повинні уникати прийняття остаточного рішення до процедурного моменту 

закінчення провадження у справі. 

3) Принцип планування – вміння розмежовувати доказову інформацію 

відповідно до її значення у справі. 
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4) Принцип професійного оптимізму – передбачає прагнення з 

урахуванням інструментальної цінності закону здійснити правосуддя, пропагує 

віру у дієвість права. 

5) Принцип розсудливості. Розсудливість у цьому аспекті розглядаємо 

як здатність приймати обґрунтовані рішення щодо конкретної правової 

ситуації. Розсудливість є не що інше як здоровий глузд, що базується на 

об’єктивній оцінці усіх обставин справи і формуванні логічного висновку з 

урахуванням належного осмислення правової дійсності на основі чинного 

законодавства та моральних принципів і засад, що сформувались у суспільстві. 

Розсудливість передбачає мудру та раціональну поведінку, в якій суддя 

найкращим чином реалізує свої знання, уміння та навички.  

6) Принцип активного пристосування – здатність до здійснення 

судочинства зі швидкістю та легкістю, що означає вміння оперативно 

застосовувати фахові знання. 

7) Принцип морального зобов’язання перед державою та 

суспільством. Йдеться про необхідність здійснення суддівського розсуду з 

урахуванням почуття морального обов’язку судді судити по совісті. Моральний 

обов’язок судді не є рівнозначний його професійному обов’язку (підрозділ 3.1). 

На думку П.В. Куфтирєва, суддівський (судовий) розсуд (дискреція) є 

принципом судочинства, змістом якого є наявність гарантій щодо наділення 

судді повноваженнями обирати оптимальний варіант вирішення справи у 

межах, визначених нормами права, з урахуванням керівних правових засад та 

обставин справи [129, с. 6].З наведеного визначення випливає, що науковець 

ототожнює поняття «суддівський розсуд» та «судова дискреція», вважає їх 

ідентичними. Однак, на нашу думку, навряд чи ці правові категорії є 

тотожними. 

Тут виникає певна розбіжність. З одного боку, суддівський розсуд 

знаходиться поза судовою дискрецією, оскільки він не закріплений належним 

чином у законодавстві. З іншого боку, суддівський розсуд є інструментом для 

здійснення дискреційних повноважень суду. Для того щоб уникнути таких 
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суперечностей, слід визначити поняття суддівського розсуду не лише на 

доктринальному, а і на законодавчому рівні (про що ми згадували раніше). 

Вищезазначене підтверджуємо і відомостями, що містяться в Наказі 

Міністерства юстиції України від 24.04.2017 № 1395/5, де дається узагальнене 

визначення дискреційних повноважень, що стосується діяльності будь-яких 

державних органів: «… це сукупність прав та обов’язків органів державної 

влади та місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, що надають можливість на власний 

розсуд визначити повністю або частково вид і зміст управлінського рішення, 

яке приймається, або можливість вибору на власний розсуд одного з декількох 

варіантів управлінських рішень, передбачених нормативно-правовим актом, 

проектом нормативно-правового акта» [165]. 

Виходячи з вищезгаданої дефініції, судова дискреція – повноваження, що 

віднесені законодавцем до відання того чи іншого суду. Тобто судова дискреція 

(дискреційні повноваження суду) – це сукупність прав і обов’язків суду як 

органу державної влади, під час виконання судової функції по здійсненню 

судочинства, приймати судове рішення на власний розсуд, у межах, визначених 

законом [109, с.32]. 

Звідси випливає ще один висновок: якщо судові повноваження 

(дискреція) включають права і обов’язки, значить останні безперечно можна 

назвати дискреційними. 

Поняття «дискреційне право» згадується у Постанові Верховного Суду 

України. Так, відповідно до статті 106 Конституції України Президент України 

має дискреційне (самостійне) право приймати рішення у межах, визначених 

законом. Відтак, дискреційні повноваження розглядаються у Постанові як 

«можливість на власний розсуд (без узгодження) визначати зміст рішення або 

вибрати один із кількох варіантів рішення» [201, с.3]. 

Виходячи з наведеного, дискреційне право суду – це суб’єктивна 

юридично визнана можливість суду приймати рішення із застосуванням 

розсуду, обираючи з кількох законних варіантів вирішення справи найбільш 
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правильний (з урахуванням обставин справи). Серед ознак дискреційного права 

такі: 

1) є регламентованим у нормах права; 

2) здійснюється в межах дискреційних повноважень та є їх невід’ємним 

елементом; 

3) є самостійним правом судді, тобто не потребує дозволу, узгодження і не 

підлягає забороні; 

4) пов’язане безпосередньо зі здійсненням суддівського розсуду; 

5) суб’єктивне право судді під час здійснення суддівського розсуду 

взаємообумовлене значною мірою правовим статусом судді (об’єктивним 

правом на прийняття судового рішення). 

Якщо з дискреційним правом ситуація зрозуміла, то визначення 

«дискреційні обов’язки» відсутнє не лише на законодавчому рівні, але й окремо 

не виділяється і не пояснюється науковцями (незважаючи на той факт, що 

судова дискреція визначається більшістю сучасних дослідників як 

повноваження суду, які включають права та обов’язки). 

Під дискреційними обов’язками суду розуміємо міру його належної 

поведінки, що проявляється у здійсненні судового розсуду з дотриманням 

присяги судді. Іншими словами, дискреційне право суду – право здійснювати 

розсуд, а дискреційний обов’язок – встановлення вимог щодо належної 

реалізації права на суддівський розсуд. 

Так, дискреційний обов’язок судді визначає вимоги до процесу генерації 

суджень у правосвідомості судді під час здійснення ним суддівського розсуду 

задля прийняття правосудного рішення суду. Дискреційними обов’язками 

судді, на наш погляд, є необхідність здійснення суддівського розсуду 

відповідно до чітко визначених рамок – передбачає наявність меж здійснення 

розсуду ( якщо право – це свобода, обов’язок – правові обмеження). 

До речі, виходячи зі змісту іншої постанови Верховного Суду України, 

прийнятої того ж дня, 13 вересня 2016 року, варто звернути увагу на термін 

«дискреційна поведінка» [202, с.4]. Цікавим є те, що ми не зустріли жодного 
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нормативно-правового акта, в якому йому давалось би роз’яснення. У 

Постанові ця правова категорія вжита радше як просте словосполучення, а не 

правовий феномен. 

Слід розмежувати поняття «дискреційна поведінка» та «правова 

поведінка» судді. Якщо правова поведінка характеризує дії судді у судовій та 

позасудовій діяльності, то дискреційна поведінка – це прояв якісних 

характеристик правосвідомості під час здійснення дискреційних повноважень 

судді. Відповідно, остання правова категорія є вужчою за змістом, ніж правова 

поведінка, оскільки життєдіяльності судді поза судом не стосується. 

Правосуддя визнається як таке, якщо його метою та наслідками є 

справедливий захист суб’єктів. Деякі науковці, аналізуючи співвідношення 

даної правової категорії з судочинством, відстоюють іншу позицію. Зокрема, 

вони наголошують, що правосуддя є поняттям більш ширшим [144, с.48]. Ми 

підтримуємо думку, що здійснення судочинства ще не означає відправлення 

правосуддя, оскільки рішення, що суперечить нормам права, не є правосудним 

[16, с. 89]. 

Л.М. Берг пропонує розрізняти поняття «судовий розсуд» та «суддівський 

розсуд», залежно від типу правової системи. Так, для романо-германської 

правової системи доцільним буде застосування терміна «судовий розсуд», 

оскільки незалежно від того, справа розглядається колегіально чи одноособово, 

суддя діє не від свого імені, а від імені держави. У свою чергу, поняття 

«суддівський розсуд» є характерним для англо-американської правової сім’ї, 

оскільки соціологічний підхід спрямований на вивчення аспектів діяльності 

власне судді, дослідження його соціальної функції, моральних критеріїв, 

правової поведінки [12, с.50]. 

На нашу думку, незалежно від типу правової системи, суддя здійснює 

свої повноваження від імені держави, оскільки є представником органу 

державної влади – суду. Тому це не є причиною розмежування на судовий та 

суддівський розсуд за вищезгаданим критерієм.  
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Ми підтримуємо науковців, які наголошують про відмінність між 

категоріями «судовий» та «суддівський» розсуд. Однак, поділяємо таку 

позицію тому, що вже з морфології дефініцій випливає, що прикметники 

«судовий» та «суддівський» є похідними від різних слів. Відтак, суддівський 

розсуд здійснює суддя, а судовий – відповідно, суд. 

З наведеного робимо висновок, що судовий розсуд є значно ширшим і 

більш узагальненим правовим явищем, оскільки являє собою сукупність 

«суддівських розсудів» при колегіальному вирішенні судової справи. Відтак, 

вважаємо, що більш доцільним в рамках нашого дослідження буде аналіз 

розсуду судді (суддівського розсуду) [114, с. 541]. 

Л.М. Берг стверджує, що поняття «суддівський розсуд» доцільно вживати 

лише у тому разі, якщо йдеться про розсуд судді в рамках англо-американської 

правової сім’ї. Науковець, будуючи свою концепцію на принципах 

соціологічного позитивізму, у своїх дослідженнях приділяє багато уваги 

здійсненню суддею соціальної функції. Такою, що заслуговує на особливу 

увагу видається позиція, згідно з якою успішне виконання зазначеної вище 

функції пов’язане не лише з належною аргументацією (обгрунтованістю) 

судового рішення, а й з певними «моральними мотивами». У цьому аспекті 

важливого значення набуває не власне судове рішення, а мисленнєвий процес 

його формування у правовій свідомості судді [12, с.50]. 

На думку Н.Д. Слотвінської, рівень суддівського розсуду у державаx з 

англосаксонською системою права є вкрай високим. Судове рішення, будучи 

джерелом права, забезпечує врегулювання однорідних суспільних відносин у 

майбутньому [245, с. 32]. Так, у Сполучених Штатах Америки кажуть: 

«Конституція США – це не те, що написали її батьки-засновники у 1787 р., а те, 

що думає про неї Верховний Суд США» [256, с.6]. 

Браян Лейтер (Brіаn Lеіtеr) виділяє дві сім’ї теорій прийняття судового 

рішення, теорій про те, як судді приймають або повинні приймати рішення у 

справах. Перша з них – це теорія формалістів, які стверджують, що: 1) закон 

раціонально детермінований, тобто є всі правові підстави для того, щоб 
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прийняти єдине законне рішення; 2) рішення є незалежним від інших 

міркувань, тобто, суддя може прийняти його без залучення неправових 

нормативних принципів моралі або політичної філософії.  

Науковець наголошує, що формалізм іноді пов'язують з ідеєю, що судові 

рішення не містять нічого, окрім певних «механічних» суджень, що базується 

на силогізмі. Другу теорію прийняття судового рішення вчений називає 

«вульгарний формалізм», щоб підкреслити, що це не та ідея, до якої потрібно 

прагнути. Дедуктивне міркування з точки зору моделі силогізму, на думку 

вченого, являє собою особливість добре розвиненої судової думки [293, p. 2]. 

Ми схиляємось до думки, що судове рішення є правозастосовчим актом, з 

одного боку, та наслідком правової інтерпретації справи – з іншого. Логічною 

метою прийняття рішення суду є встановлення істини, орієнтоване на 

справедливе вирішення справи [112, с. 103]. 

Цікавим є здійснення суддівського розсуду в Японії, яке має на меті 

пошук таких обставин справи, які передбачають укладення мирової угоди. 

Задля цього норма права подається у світлі несприятливих для обох сторін 

наслідків її застосування. Як зазначає В.В. Рожко, як правило, сторона, що 

бажає укладати мирову угоду, визнається винною. Якщо однією із сторін є 

іноземна особа, то суддівський розсуд має ознаки, характерні для романо-

германської системи права [230, с. 68]. 

У державах з романо-германською правовою системою судовий 

прецедент не є офіційним джерелом права, однак діє феномен «усталеної 

судової практики (jurіsрrudеncе cоnstаntе)», що передбачає визнання рішень 

суду елементом тлумачення норм права. Сутність кожної справи суддя 

вишуковує казуїстично, залежно від конкретної життєвої ситуації. Відбувається 

децентралізація права, а романо-германська правова сім’я прагне до живого 

права (прецеденту). За таких умов норма права наповнюється суб’єктивними 

ознаками [281, с. 162]. 

Українська держава не визнає судове рішення джерелом права [55, с.12]. 

Проте, відповідно до Закону України «Про забезпечення права на справедливий 
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суд»: «Висновок щодо застосування норм права, викладений у постанові 

Верховного Суду України, має враховуватися іншими судами загальної 

юрисдикції при застосуванні таких норм права. Суд має право відступити від 

правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з 

одночасним наведенням відповідних мотивів» [215]. 

Вищезазначене правове положення певним чином упростило здійснення 

суддівського розсуду, підняло на новий рівень значення правових позицій 

Верховного Суду. Поряд з цим спостерігається наявність колізій вже у самих 

висновках Верховного Суду, зазначена вище правова норма відповідного 

закону поки не має належного механізму реалізації. Однак дане питання не є 

предметом нашого дослідження і потребує окремого детального розгляду. 

Окрім цього вважаємо, що суддя «творить» право, незалежно від того, чи 

наділений він правом тлумачити правові норми. Правотворення має своїм 

наслідком прийняття судового рішення і є результатом діяльності професійної 

правосвідомості судді. 

Думки та погляди судді щодо фактичних обставин та прийняття рішення 

є відображенням його світогляду, професійних якостей, морально-етичних 

характеристик. На формування судової думки може деякою мірою, здійснювати 

вплив вік і навіть стать судді [139]. 

Так, американські дослідники Адам Боніка (Аdаm Bоnіcа) та Адам 

С.Чілтон (Аdаm S.Chіltоn) дійшли висновку, що жінки-судді є більш 

ліберальними, ніж чоловіки, які обіймають цю ж посаду; судді нижчих судів є 

більш ліберальними, ніж судді вищих судів. 

Є певні особливості здійснення суддівського розсуду і залежно від 

інстанції суду. Спостерігаються також відмінності судового розсуду при 

прийнятті рішення колегіально та одноособово (суддівського розсуду).  

Відрізняється і здійснення суддівського розсуду залежно від форми 

судочинства. Так, наприклад, у кримінальному праві межі здійснення 

суддівського розсуду є чітко визначеними. Оскільки кримінальний закон 

характеризується відсутністю прогалин, то межами розсуду в кримінальному 
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судочинстві є межі застосування тої чи іншої санкції конкретної кримінально-

правової норми (хоча в окремих випадках спостерігається відхід від загальних 

правил законодавчої техніки кримінального закону). 

Значна частина науковців зауважує, що розсуд має місце там, де наявні 

законодавчі колізії, а також при застосуванні аналогії права (при балансуванні 

правових принципів) та аналогії закону. 

Суддівський розсуд також має місце при зазначенні у правових нормах 

оціночних понять, які містяться, як правило, у гіпотезі [21, с.388]. Оціночні 

поняття, з одного боку, характеризуються узагальненням понять та відсутністю 

конкретної визначеності, з іншого боку – вони залишають місце для здійснення 

суддівського розсуду та дають можливість суддям самостійно врегулювати 

невизначені законом суспільні відносини відповідно до обставин справи [13, 

с.8]. 

У цивільному та господарському праві ситуація із застосуванням 

суддівського розсуду є неоднозначною. Так, при розгляді спорів щодо 

укладених договорів суд повинен здійснити оцінку ступеня конкретизації 

положень відповідного кодексу. При таких умовах дає пояснення принципу 

свободи договору, оскільки положення процесуальних кодексів містять лише 

істотні умови договорів[236]. 

Загалом розсуд у цивільному законодавстві передбачає правову 

регламентацію вибору можливої поведінки під час реалізації суб’єктивних прав 

учасників цивільно-правових відносин [134, с. 84]. Здійснення суддівського 

розсуду передбачене Цивільно-процесуальним кодексом щодо доказів, участі 

сторін і третіх осіб, ціни позову, змісту рішення та судових витрат [234, 

с.75,76]. 

Г.П. Мельник визначає підстави судового розсуду як «нормативне 

підґрунтя, яке дає можливість суду для дискреційного застосування правових 

норм». Зокрема, до безпосередніх підстав науковець відносить волю 

законодавця, що надає можливість для здійснення суддівського розсуду. До 

опосередкованих відносить підстави, що не залежать від вказівок законодавця, 
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оскільки ті чи інші суспільні відносини не мають нормативної регламентації 

[149, с. 45, 46]. 

Серед ознак суддівського розсуду доцільно виділити такі: 

1) є оціночною діяльністю; 

2) незалежно від типу правової системи тією чи іншою мірою є 

нормотворчою діяльністю судді; 

3) є присутнім при будь-якій формі здійснення судочинства; 

4) характеризується відносною свободою вибору, яка передбачає наявність 

меж здійснення такого розсуду; 

5) здійснення суддівського розсуду безпосередньо пов’язане з самостійністю 

суддів у процесуальному аспекті. 

Ми погоджуємось з позицією В.В. Заборовського, що суддівський розсуд 

слід сприймати в аспекті самостійності судді під час здійснення його 

повноважень на підставі внутрішнього переконання. Так, науковець наголошує, 

що самостійність варто розуміти в контексті самостійності процесуальної 

діяльності [73, с. 51]. 

Справедливою є думка, що здійснення судового розгляду є ключовою 

стадією процесу [130, с.2]. Існування розсуду знижує цілеспрямованість 

правового регулювання і робить однозначність практики застосування 

процесуального законодавства більш розмитою. Це може призвести до судової 

помилки. Тому завжди повинні існувати межі, рамки, в яких суддя може 

скористатися наданою йому «процесуальною свободою». Відтак, суддівський 

розсуд – це свобода, однак в певних рамках (законодавчо дозволених межах). 

За К.П. Єрмаковою, межами судового розсуду є необхідні обмеження, що 

гарантують застосування даного інституту в рамках забезпечення 

правомірності та доцільності судового рішення. Науковець виокремлює правові 

та морально-правові межі здійснення судового розсуду. Правові межі пов’язані 

з правовими принципами та нормами; морально-правові – створені на 

морально-етичній концепції, є нормативно закріпленими, однак 

факультативними [67, с.8]. 
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П.В. Куфтирєв визначає межі суддівського розсуду як рамкові умови 

правомірності вибору найбільш оптимального варіанта вирішення правового 

питання, відповідно до нормативно визначених принципів, ідей, цілей права та 

конкретних обставин справи [129, С.21-22]. 

Л.М. Берг зазначає, що межі судового розсуду – правові рамки, 

встановлені уповноваженими суб’єктами за допомогою юридичних засобів, які 

чітко обмежують сферу застосування права[12, с.109]. 

Для того щоб зменшити суб’єктивізм під час прийняття судового 

рішення, необхідно ввести суддівський розсуд у рамки певних матеріальних та 

процесуальних (процедурних) обмежень. Процедурні обмеження визначаються 

порядком проведення судового розгляду, дотриманням основоположних 

принципів та конституційних вимог. Їхня сутність проявляється у тому, що у 

суду лише два завдання – здійснення правосуддя у встановленій формі і 

створення у зв’язку з цим необхідних умов для виконання сторонами їхніх 

процесуальних обов'язків і здійснення наданих їм прав. Матеріальні обмеження 

розсуду визначаються межами формули пред’явленого звинувачення [145, 

с.87]. 

Із наведеного ми дійшли висновку, що межі суддівського розсуду є 

нормативно дозволеними рамками суб’єктивного права судді на свободу 

вибору варіанта вирішення справи. Так, особливостями меж суддівського 

розсуду є такі:  

1) передбачають свободу вибору варіанта вирішення справи; 

2) є правовими обмеженнями для такої свободи; 

3) є імперативними, нормативно визначеними у законодавчих приписах; 

4) встановлюються для забезпечення прийняття найбільш оптимального 

судового рішення з урахуванням обставин справи; 

5) їх існування забезпечує одночасно незалежність суддів під час прийняття 

судового рішення та захист від суддівського свавілля шляхом встановлення 

правових рамок їх діяльності. 
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У контексті дослідження суддівського розсуду варто звернути увагу і на 

іншу правову категорію – внутрішнє переконання судді. Застосування терміна 

«внутрішнє переконання судді» часто здійснюється в рамках відправлення 

правосуддя і має місце не лише при безпосередньому прийнятті судового 

рішення, але й на усіх стадіях здійснення судового процесу, а насамперед – при 

оцінці судом доказів. 

Ми натомість вважаємо, що при розгляді співвідношення категорій 

«внутрішнє» та «особисте» слід враховувати той фактор, що дані поняття 

фактично збігаються за сутністю та змістом, однак термін «внутрішнє» є більш 

абстрактним, узагальненим, у той час як особисте переконання є суб’єктивним, 

оскільки формується у межах правосвідомості конкретного судді під час 

розгляду тих чи інших обставин кожної окремої справи. 

Сучасні науковці розглядають внутрішнє переконання не лише як метод 

оцінки доказів, а і як принцип, який «полягає у відсутності наперед визначених 

прийомів оцінки та їх послідовності, натомість ґрунтується на об’єктивних 

законах логіки та мислення, а також суб’єктивних категоріях правосвідомості, 

совісті, емоцій (чуттів)» [260, с.44]. 

Формування внутрішнього переконання є результатом раціональної 

оцінки фактичних обставин справи, правової норми, почуттів та настроїв щодо 

отриманої інформації, узагальнення усіх відомостей. Окрім цього, на суддю 

здійснює вплив поведінка сторін у суді, злочинне минуле підсудного, а також 

позасудові чинники (засоби масової інформації) [23]. 

Внутрішнє переконання слід розглядати не просто як почуття 

впевненості, переконаності. Суддя сприймає будь-які правові явища крізь 

призму вже сформованих та усталених поглядів, ідей, концепцій[5, с. 3]. Тут 

важливе значення має правосвідомість судді, яка є основою, керівними 

положеннями під час формування внутрішнього переконання. 

Внутрішнє переконання – це процес суб’єктивного сприйняття норм 

права та фактичних обставин справи, що характеризується своєрідним 

індивідуальним перебігом та має значення під час прийняття судового рішення. 
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Формування внутрішнього переконання повинно здійснюватись з урахуванням 

принципу вільної оцінки доказів, змагальності сторін, суддівської незалежності 

та неупередженості. 

Термін «внутрішнє переконання судді» закріплений у статті 94 КПК 

України: «… слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке 

ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіx 

обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний 

доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність 

зібраниx доказів – з погляду достатності та взаємозв’язку для прийняття 

відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед 

встановленої сили» [124]. 

Сучасний стан розвитку правових концепцій переконує, що внутрішнє 

переконання певним чином опирається на інтуїцію, однак аж ніяк не має її 

своєю першоосновою. Інтуїція при прийнятті судового рішення буде мати 

значення тільки при дослідженні даного поняття у взаємозв’язку з 

раціональною думкою. Фактор інтуїції не слід ігнорувати, оскільки вона може 

виявитися індикатором неповноти мислення. Після того як суддя перевірив 

себе в світлі критеріїв відповідності закону та принципів моралі, він повинен 

надати перевагу своїй раціональній думці. Тут багато шансів на користь того, 

що інтуїція – це акумуляція певних суб'єктивниx факторів. У кінцевому 

результаті суддівський розсуд повинен знаxодити свій прояв у раціональній 

думці, а не в суб'єктивному почутті. У цьому – основний критерій здійснення 

діяльності, який повинен враxовуватись при виконанні судової функції [301, 

p.136]. 

На наш погляд, внутрішнє переконання судді не може базуватись лише на 

інтуїції, оскільки остання є недостатньою підставою для прийняття 

справедливого судового рішення. Впевненість у правильності прийнятого 

рішення, що базується на всебічній оцінці доказової інформації, а також 

здійснюється відповідно до чинного законодавства – ось що є запорукою 

здійснення ефективного правосуддя. 
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Як прояв нераціонального під час формування внутрішнього переконання 

також виступають правові емоції та переживання, які разом з інтуіцією є 

елементами правової психології судді
 
[43, с.17]. 

Н.А. Гураленко зауважує, що прийняття правосудного рішення можливе 

лише у тому разі, якщо суддя вникатиме у сутність правової ситуації, 

розглядатиме її з усіх аспектів, а не буде керуватись сухим формалістичним 

висловлюванням «закон є закон». У цьому аспекті цікавою є судова пізнавальна 

діяльність – безперервний процес, який включає два етапи: перехід від правової 

норми до фактів та навпаки [52, с.29]. 

Так, суддя приймає рішення з урахуванням суб’єктивних ціннісних 

орієнтацій. Відсутність або негативний прояв останніх ставить під сумнів 

існування внутрішнього переконання судді, а також суддівського розсуду, які, 

поряд з обізнаністю в законі та правових реаліях суспільного життя, наявністю 

правового досвіду, є важливою запорукою прийняття справедливого судового 

рішення [52, с.8]. 

Співвідношення внутрішнього переконання та суддівського розсуду, а 

також їх взаємозв’язок у контексті правової свідомості судді вxодить в предмет 

різниx юридичниx наук, однак розглядалося недостатньо. У вітчизняній 

юридичній науці не приділяється належної уваги проблемам розмежування циx 

правовиx категорій, xоча кожна з ниx, безперечно. була об’єктом дослідження, 

тим більше, що у фаxовиx науковиx виданняx спостерігаємо їx тісний зв’язок та 

взаємовплив. Ось чому вбачається необxідним провести порівняльне 

дослідження даниx понять, звернувши особливу увагу не тільки на їx 

розмежування, але і на взаємодію. 

Як зазначалось вище, правова свідомість судді є основою формування 

внутрішнього переконання. Окрім цього, як сукупність ідей, концепцій, 

правових почуттів, настроїв та переживань, вона «використовується» під час 

наданого судді права на здійснення суддівського розсуду. 

Ю.М. Грошевий вважає, що правова свідомість є елементом 

внутрішнього переконання. Таку позицію підтримує значна частина 
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криміналістів
 
[178]. Ми, у свою чергу, спробуємо довести діаметрально  

протилежне. Річ у тім, що правова свідомість (як і свідомість) є постійним 

(сталим) явищем, що передбачає усвідомлення суддею права, у той час як 

внутрішнє переконання пов’язане з оцінкою доказів та формуванням судової 

думки. Відтак, переконання формується у правосвідомості, з одного боку, а з 

іншого – його основою є правові погляди, позиції, концепції, почуття, настрої 

(правова свідомість). 

Співвідношення суддівського розсуду та внутрішнього переконання 

простежується крізь призму логіки суб’єктивного мислення суддів. 

Науковець О.В. Яценко пропонує виключити з чинних нормативно-

правових актів поняття «внутрішнього переконання», натомість закріпивши на 

законодавчому рівні правову категорію суддівського розсуду. Таку позицію 

дослідниця обгрунтовує тим, що переконання є сталим відношенням судді «до 

певних обставин та його (судді) дій у рамках судового провадження». Окрім цього, 

внутрішнє переконання не має жодних нормативно-визначених рамок [287, с.49]. 

Ми не зовсім погоджуємось з такою думкою, і ось чому. 

Вважаємо, що внутрішнє переконання формується у правовій свідомості 

судді, а суддівський розсуд - це надане законом право судді вибирати один з 

варіантів вирішення справи за власним переконанням. Зазначені категорії 

взаємопов’язані, взаємозалежні, однак все ж відрізняються за сутністю і 

змістом. Якщо суддівський розсуд є здебільшого правовою категорією, то 

внутрішнє переконання, на наш погляд – морально-етичною. Хоча і те, і інше 

супроводжується наявністю певних процесів мислення у правосвідомості судді. 

Внутрішнє переконання базується на індивідуальному баченні справи, а 

тому різні судді можуть по-різному дати оцінку обставинам справи, 

охарактеризувати учасників судового процесу і навіть прийняти різні рішення, 

кожне з яких буде законним [122, с.23]. Виключати з наукового обігу поняття 

внутрішнього переконання не можна, оскільки прийняття рішення 

безпосередньо залежить від впевненості, переконаності судді у його (рішення) 

правосудності. 
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У цьому контексті, на нашу думку, важливого значення набуває діапазон 

думок судді, а також особливості генерування його суджень. У зв’язку з цим 

вважаємо за необхідне передбачити на законодавчому рівні універсальний 

алгоритм формування знань щодо обставин справи. Такі методи оцінки 

доказової інформації повинні включати логіку побудови версій, щоб в 

кінцевому результаті привести суддю до найбільш оптимального правового 

рішення. 

Окрім цього, доцільно було запровадити на факультетах з юридичним 

фаховим спрямуванням навчальну дисципліну «Актуальні проблеми 

формування внутрішнього переконання». Річ у тім, що знання механізму 

правильного формування внутрішнього переконання є необхідним для будь-

якого студента-правника з найбільш поширеною спеціалізацією у цьому 

напрямі – «правознавство» та кваліфікацією «юрист». Проблема ще й у тому, 

що кваліфікації «суддя» як такої немає, і невідомо ким за професією стане 

студент, що закінчив навчальний заклад за юридичним спрямуванням. 

Відтак, однією з умов правомірного вирішення спору у судовому порядку 

і, як наслідок, здійснення суддівського розсуду, є реалізація своїх прав у такий 

спосіб, що не суперечить законодавству, не порушує права інших осіб, а також 

відповідає моральним засадам суспільства.  

Негативним наслідком та крайньою межою суддівського розсуду є 

суддівське свавілля. Чим більша свобода здійснення суддівського розсуду, чим 

ширші його межі, тим більша вірогідність того, що при вирішенні справи буде 

мати місце суддівське свавілля, що базується на зловживанні правом. Широка 

свобода здійснення розсуду має своїм наслідком судову помилку (коли суддя, 

керуючись власним внутрішнім переконанням, внаслідок якихось причин 

обирає не найбільш правильний варіант вирішення справи з альтернативних 

можливих), а також може призвести до зловживання правом на здійснення 

суддівського розсуду [118, с.340]. 

Зловживання правом на здійснення суддівського розсуду – це 

перевищення допустимих меж процесуальної свободи вибору єдино 
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правильного законного варіанта вирішення справи з урахуванням усіх обставин 

справи. Недарма, деякі науковці визначають суддівський розсуд як один із 

видів корупційних ризиків судової системи України (А.О. Дігтяр [62], А.С. 

Петрова [185]). 

У цьому аспекті хотілося б зауважити, що найбільш відомий вчений 

світового масштабу, який досліджував питання дискреції суду, К. Девіс 

(К.Davis) розглядає розсуд як «основне джерело неправосуддя». Сутність 

більшості доктринальних позицій науковця зводилася до зменшення 

можливості прийняття судового рішення на власний розсуд. Таку позицію 

науковець обгрунтовував тим, що здійснення розсуду можливе лише за умови, 

що воно знаходиться під особливим контролем [179, с.33]. 

Існування суддівського розсуду може призвести до зловживання суддями 

своїми правами і навіть до передачі частини законодавчих функцій судовій 

владі; з іншого боку – можливість застосування суддівського розсуду є 

необхідним критерієм розвитку правової держави та гарантією забезпечення 

ефективності та оптимальності судових рішень. 

Водночас суддівський розсуд є необхідним, оскільки законодавець не 

може дати характеристику особистості при розгляді судової справи. Однак, 

визначити усі якості особи, навіть при детальному вивченні обставин справи, 

безпосередньому спілкуванні з такою особою в ході судового розгляду, є 

тяжким завданням [187, с.116,117]. 

А.О. Селіванов зазначає, що суддівський розсуд повинен 

використосуватись «мінімально». Зазначене є умовою уникнення судової 

помилки [239, с.44]. Така позиція з огляду на її аргументацію є цілком вірною, 

проте абсолютне позбавлення судді права на здійснення розсуду є недоцільним. 

У цьому аспекті ми повністю підтримуємо Л.М. Берг. Науковець 

виокрелює конкретні причини, якими обгрунтовує значимість існування 

суддівського розсуду. Серед них: 1) постійна зміна напряму розвитку 

суспільних відносин створює труднощі для довгострокового врегулювання тих 

інших сфер життя; 2) індивідуальний характер та різноманітність конкретних 
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випадків не може бути врегульована законодавцем шляхом прийняття 

абсолютно визначених норм права; 3) трапляються випадки, за яких певна 

правова норма викладена нечітко; така ситуація може бути вирішена суддею як 

правозастосовувачем шляхом здійснення розсуду; 4) формулювання абсолютно 

визначених норм не завжди є доцільним (прикладом є кримінальні закони, які 

не встановлюють конкретну міру відповідальності, а залишають місце для 

розсуду) [12, с.53]. 

На нашу думку, суддівський розсуд є необхідним, однак важливим є 

законодавчо передбачити певний механізм його застосування, а це можливо 

завдяки: 

1) застосуванню прямої дії Конституції України; 

2) максимально можливій законодавчій регламентації усіх суспільних 

відносин. Остання, у свою чергу, повинна забезпечуватись шляхом постійного 

оновлення законодавства відповідно до нових правових реалій. Це зведе 

застосування суддівського розсуду до мінімуму; 

3) удосконаленню законодавчої техніки, що забезпечується такими 

факторами: 

- норма повинна бути викладена лаконічно, ясно, послідовно;  

- якщо закон надає право приймати судове рішення «на власний розсуд», то 

відповідна правова норма повинна обов’язково містити чіткі межі здійснення 

такого розсуду; 

-  межі розсуду повинні бути не максимально вузькими, а достатніми, щоб, з 

одного боку, не обмежувати діяльність правосвідомості судді, а з іншого – 

уникнути суддівського свавілля; 

4) безпосередньому роз’ясненню у законі оціночних понять. 

Суддівський розсуд являє собою особливе правове явище і є присутнім у 

кожній правовій державі. Узагальнюючи вищенаведене, підкреслимо, що 

суддівський розсуд слід розглядати не лише як право судді «судити», але й як 

його обов’язок здійснювати свої повноваження у рамках чинного 

законодавства. Впевненість у правильності прийнятого рішення, що базується 
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на всебічній оцінці доказової інформації, а також здійснюється відповідно до 

чинного законодавства, є запорукою здійснення ефективного правосуддя.  

При цьому здійснення правосуддя має за мету ідею справедливості і 

грунтується не лише на виконанні своїх функцій відповідно до діючих 

правових норм, але й на усталених моральних принципах, що традиційно 

закладені суспільством. Зазначений фактор є невід’ємним атрибутом належного 

виконання своїх повноважень судовою владою. Судочинство, що здійснюється 

без урахування цих аспектів, за своєю сутністю і змістом не є правосуддям. 

 

2.2. Незалежність судді як умова прийняття правомірного рішення суду  

Історія свідчить про те, що проблема незалежності суддів, суміжні 

проблеми, що стосуються самостійності та неупередженості під час здійснення 

суддівського розсуду та прийняття судового рішення, а також питання довіри 

до суду громадськості, завжди були предметом гостриx дискусій. Ці питання 

мають міждержавний xарактер, оскільки постають тією чи іншою мірою у 

кожній державі. 

Незалежність суддів досліджувалася сучасними науковцями, такими як: 

В.В. Городовенко [46], В.С. Смородинський [246], Л.Є. Виноградова [27], С.С. 

Аскеров [4],Т. Галайденко [37]. У публікаціях сучасних вчених також 

знаходить своє відображення аналіз гарантій суддівської незалежності 

(М.В. Василевич [22], М.Д. Савенко [233], О.М. Курило [128], О.Р. Михайленко 

[152] та ін.). 

У сучасних наукових колах побутує думка, що незалежна судова система 

є загальною рисою для всіх демократій. Однак, хотілося б звернути увагу і на 

той факт, що значна частина науковців ставить під сумнів необхідність 

існування в демократичних країнах незалежної судової влади у традиційному 

розумінні. 

Так, Вільям Лендес та Річард Поснер вважають, що політикам у 

демократичних країнах потрібні незалежні суди, оскільки їх існування гарантує 

«довгострокову домовленість» з виборцями (тобто виборці забезпечують своїм 
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голосом довгострокове перебування на посаді відповідних політичних сил, у 

той час як влада захищає громадян в рамках незалежного правосуддя). 

Рене Фоке має дещо інший погляд та стверджує, що без незалежної 

судової влади політична влада не може бути легітимізованою в очах 

відповідальних і зрілих громадян.  

Раціоналізація, запропонована Матюшем Д. Мак Куббінсом і Томасом 

Шварцем, є кардинально іншою. Вони вважають, що політикам потрібна судова 

влада, яка б здійснювала контроль над діяльністю осіб, що призначаються на 

державні посади (тобто політики підпорядковують бюрократів, надаючи своїм 

виборцям право подавати позов до суду задля захисту їх прав та свобод). 

Виходячи з наведеного, цілком виправданим видається положення про те, 

що незалежна судова система не є рівномірно загальною для всіх демократій. 

Незважаючи на вищезазначене, незалежність судової влади безсумнівно 

вважається однією з найважливіших рис будь-якої правової держави та 

громадянського суспільства. Правове значення судочинства характеризується 

перетворенням народовладдя в особливу категорію із загальнонаціональним 

змістом. Роль судової гілки влади у механізмі стримувань і противаг 

з’ясовується лише при врахуванні її законодавчо закріплених функцій та форм 

їх здійснення, серед яких першорядними вважаються правосуддя та судовий 

контроль. 

Влада, яка існувала в додержавний етап розвитку людства і була наділена 

судовими повноваженнями, безперечно, є первісною формою судової влади, 

яка має місце сьогодні. Із розвитком політичної та правової думки з’явилася 

теорія розподілу влад. Такий постулат означає, перш за все, тісну взаємодію 

гілок державної влади, а також їх розмежування та відокремлення, внаслідок 

чого весь складний механізм управління суспільством працює чітко та 

злагоджено. 

Шарль Монтеск’є, досліджуючи питання розмежування влад, зазначав, 

що судова влада є особливою, однак не вірив у таку модель розподілу 

державної влади, за якої має місце повне відокремлення гілок одна від одної. 
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Ми, у свою чергу, поділяємо думку філософа щодо виділення ключових 

характеристик системи судоустрою, а саме – незалежності, справедливості та 

законності [158, с.70]. 

Загальновизнаною вважається думка, що будь-яка держава з 

демократичним правовим режимом базується на механізмі розподілу влад. 

Судова гілка влади є однією з ключових, проте рівноцінних елементів 

демократії у нинішньому розумінні. У таких державах владні повноваження 

здійснюються «для народу та в його інтересах», з урахуванням принципу 

верховенства права («Еtаt dе drоіt» або «Rеchtsstааt») [193, с.4]. 

Cучасне трактування доктрини поділу влади вже не відокремлює гілки 

влади одну від одної в традиційно-буквальному розумінні «поділу». Сьогодні 

однорідні повноваження не обов’язково повинні здійснюватися однією гілкою 

влади – вони можуть бути розділені між органами різних гілок влади [116, 

с.390]. 

Таку позицію обгрунтовуємо тим, що спільне здійснення владних 

повноважень різними органами є більш раціональним, ніж роздільне, оскільки 

влада може взаємно доповнювати і співпрацювати між собою для найбільш 

ефективного виконання подібних завдань. Необхідно враховувати і позитивні 

моменти такого розподілу в плані роботи так званої «системи стримувань і 

противаг». 

Виконавча та судова влада у механізмі стримувань і противаг діють на 

основі правових норм, що виникають в результаті діяльності законодавчої гілки 

влади; судові рішення виконуються законодавчою та виконавчою владою. 

Відтак, роль судової влади в механізмі стримувань та противаг окреслюється 

правовою спроможністю впливу на дії та рішення інших гілок влади, а отже, й 

на суспільство в цілому. Це пояснюється тим, що суд «запобігає» прийняттю 

незаконних актів, а також сприяє уникненню порушень правових норм під час 

їх застосування [36, с.43]. 

Відмінність законодавчої гілки влади від судової полягає насамперед у 

тому, що законодавець створює правила поведінки на майбутнє, в той час як 
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суддя розглядає конкретні фактичні обставини відповідно до приписів закону. 

[207, с. 24, 25]. 

І.Б. Михайловська у роботі «Суды и судьи: независимость и 

управляемость» зазначила, що незалежність суддів може бути забезпечена і за 

наявності відступу від механізму розподілу влади. До прикладу, у 

Великобританії правосвідомість суспільства включає ідею щодо суддівської 

незалежності, однак до конституційної реформи 2005 року в класичному 

вигляді механізм стримувань і противаг не діяв: лорд-канцлер одночасно був 

членом кабінету міністрів, спікером палати лордів і головою Апеляційного 

суду. У свою чергу палата лордів була не лише другою палатою парламенту, 

але і судом вищої апеляційної інстанції [153]. 

Закон про конституційну реформу у Великобританії, який вступив у силу 

в квітні 2006 року, істотно змінив роль лорда-канцлера і тим самим зміцнив 

незалежність судової системи. Так, була створена Комісія з питань призначення 

суддів, що стало причиною закінчення повноважень лорда-канцлера як глави 

суду апеляційної інстанції і позбавило його права призначати суддів. Судова 

функція парламенту, у свою чергу, закінчилася в 2009 році, коли був створений 

незалежний Верховний суд Великобританії. 

На наше переконання, внесення таких змін до законодавства, а також 

суттєва трансформація повноважень зазначених органів державної влади, є 

підтвердженням того, що «злиття повноважень» у Великобританії, яке існувало 

до реформи, а також колишній правовий статус лорда-канцлера були 

аномальним явищем для сучасного розуміння демократії. 

Як засвідчують сучасні правові реалії, дотримання принципу розподілу 

влад все-таки є однією з необхідних умов забезпечення здійснення незалежного 

судочинства.  

Відокремленість судової гілки влади тісно пов’язана з категоріями 

самостійності та незалежності. Відтак, на нашу думку, самостійність судової 

влади у державі – це допустима межа свободи її функціонування, що визначена 

конституцією, конституційними законами, іншими нормативно-правовими 
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актами, які приймаються в інтересах суспільства та держави задля забезпечення 

належного дотримання та захисту законних прав та обов’язків громадян. 

Самостійність судової гілки влади визначається її роллю та місцем у вкрай 

непростому процесі здійснення суспільного менеджменту, що базується на 

механізмі стримувань і противаг. 

Стандарти суддівської незалежності містяться у значній кількості 

документів міжнародного та національного рівня, які здійснюють різнобічний 

огляд суддівської незалежності в аспекті верховенства права. Ось деякі з них. 

Загальна декларація прав людини 1948 року закріплює право кожної 

людини «для визначення її прав і обов’язків, і для встановлення 

обґрунтованості пред’явленого їй обвинувачення, на основі повної рівності, на 

те, щоб її справа була розглянута прилюдно і з додержанням усіх вимог 

справедливості незалежним і безстороннім судом» (стаття 10) [75]. 

Поняття «незалежний суд» міститься і в Конвенції про заxист прав 

людини і основоположниx свобод від 4 листопада 1950 року у статті 6 і 

закріплює право людини «на справедливий і публічний розгляд її справи 

упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, який вирішить 

спір щодо її прав та обов’язків цивільного xарактеру або встановить 

обґрунтованість будь-якого висунутого проти неї кримінального 

обвинувачення» [103]. 

Згідно із статею 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні 

права, ратифікованого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 

19 жовтня 1973 року, «кожен має право при розгляді будь-якого кримінального 

обвинувачення щодо нього, або при визначенні його прав та обов’язків у будь-

якому цивільному процесі, на справедливий і публічний розгляд справи 

компетентним, незалежним і безстороннім судом, створеним на підставі закону. 

Будь-яка судова постанова в кримінальній або цивільній справі повинна бути 

публічною, за винятком тих випадків, коли інтереси неповнолітніх вимагають 

іншого, або ж коли справа стосується матримоніальних спорів або опіки над 

дітьми» [154]. 



99 

 

Не можна оминути і Монреальську універсальну декларацію про 

незалежність правосуддя, яка була прийнята на Першій світовій конференції з 

питань незалежності правосуддя у 1983 році. Відповідно до Декларації, судді 

завжди повинні діяти таким чином, щоб зберігати гідність своєї посади і 

безсторонність та незалежність судової системи. Підпорядковуючись цьому 

принципу, судді мають свободу думки, слова, зібрання та утворення асоціацій 

[157]. 

13 грудня 1985 року було прийнято «Основні принципи незалежності 

судових органів». Відповідно до цього документа міжнародного значення 

вимагається забезпечення справедливого ведення судового розгляду і 

дотримання прав сторін. «Судові органи вирішують передані їм справи 

безсторонньо, на основі фактів і відповідно до закону, без будь-яких обмежень, 

неправомірного впливу, спонуки, тиску, погроз або втручання, прямого чи 

непрямого, з будь-якого боку із будь-яких причин» [176]. 

Незалежність суддів як важливу засаду здійснення судочинства 

закріплюють і Пекінські тези щодо принципів незалежності суддів юридичної 

асоціації країн азійського та тихоокеанського регіону 1995 року, які зазначають, 

що «підтримка незалежності суддів є дуже важливою для досягнення цілей та 

належного функціонування суспільства, що базується на верховенстві права» 

[183]. І справді, провідну роль для утвердження конституційної законності 

відіграє саме суд, в силу свого головного призначення – захисту прав та свобод 

усіх членів суспільства.  

Особливої уваги серед документів міжнародного регулювання стандартів 

суддівської незалежності заслуговує Європейська xартія про статус суддів, 

прийнята у Лісабоні 10 липня 1998 року. Даний документ містить важливе 

положення щодо нормативного забезпечення викладу принципів здійснення 

судочинства на національному рівні. Так, відповідно до Хартії, у кожній 

європейській державі основні принципи поведінки суддів повинні викладатись 

у внутрішніх нормах вищого рівня, а основні засади – у нормах не нижче 

законодавчого рівня. Якщо суддя вважає, що його права порушено, він може 
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звернутися за їх захистом до незалежного органу. Таким може бути орган, до 

повноважень якого відносять відбір та підвищення кваліфікації суддів. Є певні 

вимоги і до проведення засідання такого органу – участь не менше однієї другої 

суддів, що забезпечить повноцінне представництво суддівського корпусу [66]. 

Пояснювальна записка до Європейської хартії про статус суддів від 10 

липня 1998 року конкретизує питання про членство в такому незалежному 

органі. Так, призначення половини членів цього органу «суддями з числа 

суддів», пояснюється як прагнення не допустити, щоб судді «були в меншості і 

водночас не вимагає, аби їх була більшість». Виходячи з різноманітних 

наукових поглядів, така вимога є забезпеченням високого рівня гарантій [203]. 

Загальна (Універсальна) хартія судді, ухвалена 17 листопада 1999 р., 

визначає незалежність судді як необхідну умову здійснення неупередженого 

судочинства, що відповідає вимогам закону. Згідно з положеннями Хартії, така 

незалежність є неподільною. Органи влади національному та міжнародного 

рівня повинні поважати та захищати цю незалежність [74]. 

Принцип судової незалежності закріплений також у Резолюції 2006/23 

Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року під назвою 

«Бангалорські принципи діяльності судді» ( далі – Бангалорські принципи). У 

зазначеному документі незалежність визначається як «цінність 1», що виділяє 

даний принцип як фундаментальну засаду при здійсненні судочинства. Згідно з 

даним документом міжнародного значення, суддя повинен « … обстоювати 

гарантії виконання професійних обов’язків суддів і сприяти їх посиленню з 

метою підтримання й поглиблення інституційної та оперативної незалежності 

судових органів; дотримувати високі стандарти поведінки суддів і обстоювати 

їх з метою поглиблення громадської довіри до судових органів, що має 

першорядне значення для підтримання незалежності судової гілки влади» [8]. 

Коментар до Бангалорських принципів судової поведінки пояснює, що 

незалежність суддів відноситься як до особистої, так і до інституційної 

незалежності, необхідної для прийняття рішень. Незалежність суддів 
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розглядається як «стан розуму» та набір організаційних і правових механізмів 

[290]. 

Йдеться про те, що судова незалежність – це явище, що поєднує в собі два 

аспекти – індивідуальний та інституційний. Відтак, неодмінним елементом 

незалежності судової системи є саме особиста (індивідуальна) незалежність 

суддів, яка зводиться до прийняття безсторонніx неупереджениx рішень 

відповідно до закону та внутрішнього переконання судді. Співіснування та 

взаємодія цього елементу з іншими, суміжними (високий рівень етичного, 

професійного досвіду і політичної культури судді, його моральні стандарти у 

поєднанні з правовими доктринами і т.д.) є найкращими гарантіями 

неупередженості. 

Метою інституційного виміру категорії незалежності є «деполітизація» 

відносин між судовою та іншими гілками влади. І суддя, і суд, до якого він 

належить, повинні бути незалежними і сприйматися іншими суб’єктами як 

незалежні. 

Відповідно до Великої хартії суддів від 17 листопада 2010 року 

незалежність суддів повинна бути закріплена законодавчо, функціонально та 

фінансово. Судочинство повинно бути прозорим, доступним та ефективним [25, 

с.2,3]. 

Відповідно до положень Додатку до «Рекомендації Комітету Міністрів 

Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та 

обов’язки», ухваленої 17 листопада 2010 р. на 1098-ому засіданні заступників 

міністрів, «зовнішня незалежність 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» [224]. 

У квітні 2016 року на 1253-му засіданні Комітету міністрів Ради Європи 

було ухвалено План дій Ради Європи щодо посилення незалежності та 

неупередженості судової влади (далі – План дій). Згідно з Планом дій, для 

забезпечення незалежності та неупередженості суддів необхідно обмежити 
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вплив судів вищої інстанції на рішення судів нижчого рівня, забезпечити 

функціонування судової підзвітності та можливість перегляду судового 

рішення, здійснювати заходи щодо запобігання корупції, уникати будь-яких 

негативних стереотипів під час підготовки та відбору суддів (наприклад, 

гендерні) [190, С.24-28]. 

З практики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) випливає, 

що критеріями оцінки незалежності судді є: порядок відбору та призначення 

суддів, визначений законом строк їх повноважень; гарантії від зовнішнього 

тиску, що передбачають забезпечення внутрішньої та зовнішньої незалежності 

суддів; зовнішні ознаки незалежності [173, с.2]; при цьому «наявність гарантій 

супроти зовнішнього тиску – включно з тиском у бюджетних питаннях – та те, 

чи судівництво показується як незалежне й безстороннє» [69, с.29, 30]. 

Правила, що стосуються незалежності судових органів – метод 

призначення суддів, питання безпеки під час здійснення діяльності та поза нею, 

спосіб визначення їх заробітної плати, а також інші умови служби, розроблені 

для того, щоб гарантувати свободу суддів від зовнішнього тиску та незалежну 

від влади службу законові. 

Регламентованим є і той момент, що верховенство закону є частиною 

спільної спадщини сторін, які підписали Європейську конвенцію з прав людини 

в преамбулі. Таким чином, незалежність суддів вимагає верховенства закону і є 

невіддільною від самого поняття справедливості.  

Як наслідок, більше десятка міжнародних конвенцій, правил і протоколів 

кодифікують норми, що стосуються незалежності національних судів. У цьому 

контексті необхідно поставити важливе питання: які стандарти повинні бути 

застосовані до судді міжнародного рівня: існуючі національні чи якісь 

спеціально створені нові стандарти?  

Є цілий ряд особливостей наднаціональної правової системи, які 

підтверджують той факт, що національні стандарти не завжди підходять для 

міжнародного права. Річ у тім, що рішення національних судів майже завжди 
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виконуються автоматично. Однак, виконання судових рішень, які являють 

собою результат діяльності міжнародних трибуналів, є більш складним. 

Робота міжнародних судів ніколи не може бути повністю відірвана від 

інтернаціональної політики. ЄСПЛ має справу з суверенними державами і 

діяльність міжнародних судів безперечно залежить від підтримки з боку цих 

держав. Цей момент необхідно мати на увазі при розробці та перегляді 

стандартів, спрямованих на захист незалежності міжнародних суддів. 

Ф. де Лондрас та К. Дегтярьов у праці «А., B. и C. против Ирландии»: 

возникновение блокирующего внутригосударственного консенсуса» 

обгрунтовують твердження про те, що внутрішньодержавний консенсус може 

блокувати загальноєвропейську одностайність, що є проблематичним з 

конституційної точки зору та суперечить Конвенції. Консенсус національного 

змісту визначається науковцями як здебільшого однакова позиція щодо 

конкретного правового явища переважної частини держави. Невідповідність 

європейському консенсусу викликає, на думку вчених, серйозну небезпеку. Ось 

чому для забезпечення виконання Конвенції ЄСПЛ повинен володіти тими ж 

конституційними ресурсами, що й національні суди, насамперед легітимністю 

[56, с.26, 31]. 

Легітимність є складним поняттям, однак у розрізі досліджуваного 

питання вона може бути описана як повага і підтримка ЄСПЛ з боку 

зацікавлених сторін, яка полягає в довірі до Суду щодо вирішення справи, 

розумінні правової природи Конвенції (як документа з прав людини) та її 

положень [291, c.529]. Суд міжнародного рівня чи національний суд, в якому не 

дотримується принцип незалежності, не може бути легітимним і , як наслідок 

без легітимності він не може бути ефективним [115, c.49-51]. 

І.І. Котюк в одному з своїх досліджень порушує надзвичайно важливе 

питання: а чи насправді суди України здійснюють судочинство? Не є новиною 

той факт, що кількість звернень до Європейського суду з прав людини проти 

України щороку зростає, відтак, зобов’язання здійснення справедливого 

судочинства, яке взяла на себе держава, не виконується[108]. 
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Константин Дегтярьов, викладач права в Університеті Суррея 

(Великобританія), здійснив опитування 50 юристів та активістів недержавних 

організацій з України, Молдови та Азербайджану щодо незалежності судової 

системи. Спершу учасників запитали, чи вважають вони національні суди 

незалежними, на що лише близько 5% учасників відповіли «так». Після цього 

було наступне запитання, яке звучить таким чином: «Чи вважаєте Ви ЄСПЛ 

більш незалежним, ніж національні суди?». Усі учасники відповіли, що, на 

їхню думку,ЄСПЛ є більш незалежним[110, c.22]. 

Ці результати були підтверджені інтерв’ю з юристами Молдови, яке 

показало, що рівень довіри в національних судових установах є дуже низьким. 

Окрім цього, молдавським адвокатам задали питання такого змісту: «Чому Ви 

вважаєте ЄСПЛ більш незалежним?». Ось найпоширеніші відповіді: 

віддаленість від сторін процесу; судді є представниками різних держав і 

упередженість одного судді може бути нейтралізована іншими суддями; діють, 

як правило, кращі гарантії незалежності, ніж в національних судах; існує чітка 

процедура і більш переконливі пояснення міркувань та суджень.  

Ще одна відмінність між «національними» та «міжнародними» суддями в 

тому, що незалежність останніх повинна бути захищена від неправомірних 

втручань та зовнішніх утисків кількома державами. Таке забезпечення з боку 

декількох держав є більш ефективним, аніж забезпечення однією державою. 

Так, у випадку «Лаутсі та інші проти Італії» Суд повинен був прийняти 

рішення щодо розміщення зображення розп'ять у класах італійських державних 

шкіл і виявити або спростувати порушення статті 9 Європейської конвенції з 

прав людини, що регулює питання свободи віросповідання. Уряди Договірних 

Сторін втрутилися на етапі розгляду Великою палатою з поданням третьої 

сторони. У результаті Велика палата скасувала рішення зазначивши, що не 

виявлено жодного правопорушення [294, p.878]. 

У законодавстві більшості іноземних держав суддівська незалежність 

розглядається як неодмінний елемент правового статусу судді [120, с.20]. 
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Венеціанська комісія за демократію через право (далі – Венеціанська 

комісія) зазначає, що основні принципи забезпечення незалежності судової 

системи повинні бути викладені в Конституції. Прикладами таких 

конституційних положень є: 

Судді незалежні і підкоряються тільки Конституції і законам (Албанія – 

стаття 145 Конституції). 

Судді незалежні при здійсненні своїх суддівських повноважень (Австрія – 

стаття 87 Конституції). 

Судова влада здійснюється від імені Республіки незалежними судами 

(Чехія – стаття 81 Конституції). 

Суддя має бути незалежним у своїй діяльності і підкорятися лише 

Конституції та закону. Будь-який тиск на суддю чи втручання в його діяльність 

з метою вплинути на його рішення забороняється й карається законом (Грузія – 

стаття 84 Конституції). 

Правосуддя здійснюється судами, що складаються з постійних суддів, які 

повинні володіти функціональною та особистою незалежністю (Греція – стаття 

87 Конституції). 

Виходячи з вищенаведеного, робимо висновок, що забезпечення 

незалежного та справедливого судочинства є аксіомою в національних 

нормативно-правових актах, що регулюють питання діяльності органів 

судоустрою. 

Незалежність суддів в Україні закріплена на конституційному рівні. 

Однак аналіз наукових праць свідчить про те, феномен незалежності у даному 

контексті є полісемантичним, оскільки може розглядатись як: незалежність 

судової гілки влади; незалежність правового статусу судді; незалежність 

рішення суду та ін. Незалежність окремих суддів також включає незалежність 

від своїх колег (котра, деякою мірою, є неможливою під час колегіального 

прийняття рішення) [113, с.67]. 

Незалежність судді проявляється і при здійсненні суддівського розсуду, 

оскільки останній повинен збігатись з особистим усвідомленням категорії 
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незалежності та відповідальності перед суспільством. За таких умов 

судочинство та правосуддя є ідентичними за змістом правовими категоріями 

[177, с.323]. 

У цьому аспекті слід провести певне розмежування між поняттями 

«судова незалежність» та «незалежність суддів». Ці правові явища тісно 

пов’язані і взаємообумовлені, проте все ж не ідентичні, оскільки мають різне 

смислове навантаження. Певна розбіжність між визначеними категоріями 

спостерігається, у першу чергу, з урахуванням відмінностей у етимології 

зазначених понять. 

На нашу думку, судову незалежність варто розглядати: у широкому 

значенні – як незалежність судової системи у цілому; у вузькому значенні – як 

судову незалежність кожного окремого суду. Суддівська незалежність 

(незалежність суддів), у свою чергу, буде володіти рисами самостійності та 

неупередженості внаслідок здійснення об’єктивного судочинства кожним 

окремим суддею. 

Відтак, незалежність судової влади включає три ключові аспекти: 1) 

незалежність окремих суддів; 2) незалежність окремих судів; 3) незалежність 

судової системи. Всі три елементи незалежності судової гілки можуть бути 

гарантовані різними способами та методами. При цьому засоби та способи 

гарантування одного конкретного аспекту іноді можуть негативно вплинути на 

якийсь інший аспект незалежності судової влади.  

За результатами проведеного анкетування на питання, чи відповідає 

судова влада в Україні критеріям самостійності та незалежності від інших гілок 

влади, «так» відповіли 32% науковців у сфері права, 35 % – з загальної 

кількості опитаних суддів, прокурорів та адвокатів, а також 31 % громадян, 

діяльність яких не пов’язана з юридичною за фаховим спрямуванням. Зазначене 

свідчить, що правової регламентації не достатньо. Сутнісну основу 

самостійності та незалежності судової гілки влади становить наявність 

реального механізму їх забезпечення на практиці. 
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Ми цілком підтримуємо позицію Н.П. Сизої. щодо розуміння 

незалежності суду в двох аспектах: організаційному – як відокремленість 

судової гілки влади; та функціональному – що грунтується на особливому 

порядку відправлення правосуддя та регламентується процесуально-правовими 

нормами[243, с.196]. 

Незалежність є тісно пов’язаною з неупередженістю з боку суддів. 

Остання полягає в об’єктивному сприйнятті обставин справи, відсутності 

прихильності до будь-якої із сторін, а також у реалізації принципу, згідно з 

яким ніхто не може бути суддею у власній справі [29, с.7]. 

Суддя, виконуючи функцію арбітра, знаходиться на певній дистанції від 

сторін судового процесу, тому має всі шанси здійснити судочинство 

неупереджено і безсторонньо. Така відстороненість від учасників судового 

процесу значною мірою зумовлена дією принципу рівноправності учасників 

судового процесу, коли права кожного суб’єкта гарантуються і 

поважаються[53, с.260]. 

Що ж до безсторонності, то вона означає нейтральність судді щодо 

учасників судового процесу [132, с.84]. Відповідно до змісту рішень ЄСПЛ 

«існування безсторонності для цілей пункту 1 статті 6 Конвенції повинно 

визначатися на підставі суб’єктивного критерію, в контексті якого слід 

враховувати особисті переконання та поведінку певного судді, що означає 

необхідність встановити, чи мав суддя у певній справі будь-яку особисту 

зацікавленість або упередженість, а також на підставі об’єктивного критерію, в 

контексті якого необхідно встановити, чи забезпечував суд і, серед інших 

аспектів, його склад, достатні гарантії аби виключити будь-які обґрунтовані 

сумніви щодо його безсторонності»[30, с.7]. 

Прикладами таких рішень ЄСПЛ можуть бути рішення у справах 

«П’єрсак проти Бельгії» (Piersack v. Belgium) та «Де Куббер проти Бельгії» (De 

Cubber v. Belgium). Безсторонність ототожнюється з неупередженістю судді - 

«justice must not only be done: it must also be seen to be done», тобто дослівно з 
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англійської: «суддя, щодо якого є обґрунтовані підстави побоюватися браку 

безсторонності, має бути відведений»[264, с.51]. 

Практичне застосування норм процесуального права повинно бути 

реалізоване шляхом належного забезпечення захисту прав та свобод особи, що 

звернулася до суду, а також із врахуванням визначального принципу – 

змагальності сторін[284, с.17]. 

Поняття безсторонності суддів визначається у рішенні Європейського 

суду з прав людини у справі «Білуха проти України» (Заява № 33949/02) за 

суб’єктивним та об’єктивним критеріями. Так, суб’єктивна упередженість у цій 

справі в тому, що голова суду міг бути зацікавленою особою, оскільки одна із 

сторін (будівельна компанія) надавала безкоштовні послуги з ремонту судового 

приміщення. У свою чергу, прикладами об’єктивної упередженості можуть 

бути обставини, якщо суддя: у тій самій справі був слідчим, прокурором; 

здійснював розгляд справи в першій інстанції, а потім – апеляційному суді [47, 

с. 7]. Суб’єктивний критерій передбачає врахування правової позиції та 

поведінки судді, об’єктивний – визначає забезпечення безсторонності під час 

прийняття судового рішення [248]. 

Таким чином, незалежність судової системи переплітається з 

безсторонністю суддів під час здійснення своїх повноважень щодо 

відправлення судочинства. При цьому незалежність розглядається у 

міжнародних нормах швидше як самостійність судової гілки влади в системі 

розподілу влад, а безсторонність, у свою чергу, знаходить свій прояв 

безпосередньо у прийнятті справедливого неупередженого рішення.  

Відповідно до п. 5 статті 48 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» «незалежність судді забезпечується: 1) особливим порядком його 

призначення, притягнення до відповідальності, звільнення та припинення 

повноважень; 2) недоторканністю та імунітетом судді; 3) незмінюваністю судді; 

4) порядком здійснення правосуддя, визначеним процесуальним законом, 

таємницею ухвалення судового рішення; 5) забороною втручання у здійснення 

правосуддя; 6) відповідальністю за неповагу до суду чи судді; 7) окремим 
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порядком фінансування та організаційного забезпечення діяльності судів, 

установленим законом; 8) належним матеріальним та соціальним 

забезпеченням судді; 9) функціонуванням органів суддівського врядування та 

самоврядування; 10) визначеними законом засобами забезпечення особистої 

безпеки судді, членів його сім’ї, майна, а також іншими засобами їх правового 

захисту; 11) правом судді на відставку»[218]. Зупинимось на деяких з них. 

Особливий порядок призначення суддів, підстави припинення 

повноважень судді та його звільнення, а також відповідальності за порушення 

морально-етичних вимог частково будуть предметом нашого розгляду в 

розділі 3. Однак хотілося б зазначити наступне. 

Критерії для розмежування підстав звільнення судді та припинення його 

повноважень, визначені чинним законодавством, є незрозумілими, оскільки 

складно виявити принцип, за яким було здійснено таку диференціацію. 

Так, деякі з підстав звільнення мали б бути причиною для припинення 

повноважень (неспроможність виконувати повноваження за станом здоров’я; 

подання заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням; 

незгода на переведення до іншого суду у разі ліквідації чи реорганізації суду, в 

якому суддя обіймає посаду). Цілком обгрунтованою видається і думка про те, 

що звільнення судді повинно бути наслідком вчинення суддею певних дій, які 

підривають авторитет судової влади[211, с.11]. 

Щодо незмінюваності суддів, то вона, безперечно, є важливим елементом 

принципу незалежності суддів. Незмінність (незмінюваність) суддів, відповідно 

до висновків ЄСПЛ, не обов’язково повинна бути прямо закріплена в нормах 

права. За умови, що фактично незмінність визнається, а також при можливості 

зробити висновок про наявність інших гарантій, які дають підстави вважати 

суддів незмінюваними, дотримання такого принципу вважається реалізованим 

[173, с.2]. 

Інститут незмінюваності залежить від механізму формування 

суддівського корпусу. Сьогодні у наукових колах ведуться численні дискусії 

щодо призначення суддів строком на кілька років. Наприклад, ізраїльський 
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професор Шимон Шетріт стверджує, що цей метод не забезпечує реалізацію 

принципу незалежності під час перебування судді на посаді, оскільки надає 

можливість призначення «бажаного» судді, дозволивши тим самим 

«небажаному» втратити посаду без подальшого поновлення [296, p.182]. 

Нині законодавець відмовився від п’ятирічного призначення на посаду 

судді Президентом України вперше та подальшого переобрання Верховною 

Радою України. Відбулася чітко визначена законодавча регламентація 

інституту незмінюваності суддів, позитивним моментом якої є скасування так 

званого «випробовувального терміну» [209, с.73]. 

Незмінюваність суддів характеризується також «встановленням 

вичерпного переліку підстав, відповідно до яких суддя може бути звільнений. 

Так, відповідно до ст. 126 Конституції України, суддя обіймає посаду 

безстроково» [184, с.306]. 

Однак варто звернути увагу і на не зовсім позитивні моменти. Питання 

впливу на суддів задля прийняття неправомірного рішення на користь тих чи 

інших учасників судового процесу залишається не вирішеним. Про це свідчить 

значна кількість звернень до Ради суддів України. Серед основних факторів 

тиску найбільш поширеними залишаються дії з боку громадських організацій 

та об’єднань, органів суддівського самоврядування, окремих груп людей, а 

також органів прокуратури. 

Згідно з даними опитування суддів 2007 року, 68 % з них не зазнають 

жодного зовнішнього впливу під час прийняття судового рішення, 14% 

визначають вплив з боку політичної влади, 4-9 % суддів стверджували про 

вплив з боку ЗМІ, голів судів, учасників процесу та їх родини чи друзів [205, 

с.24]. За даними опитування суддів 2016 року, 50,5 % суддів вважають механізм 

забезпечення незалежності під час прийняття судових рішень дієвим, хоча, 

якщо звернути увагу на результати опитування суддів касаційних судів – з них 

лише 26,6 % визначають законодавчо закріплені гарантії незалежності як такі, 

що реально втілюються в життя [241, с.10]. Таким чином, варто зауважити, що 
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спостерігається тенденція до посилення незалежності суддів під час 

відправлення правосуддя. 

Незалежність суддів послаблюється також представниками органів 

виконавчої влади, які публічно критикують судові рішення, що мають законну 

силу. Неконструктивними видаються і висловлювання народних депутатів 

щодо діяльності окремих судів та суддів. Зазначене має своїм наслідком зневіру 

суспільства в ефективності виконання своїх функцій судовою гілкою влади та 

втрату надії на дієвість принципу верховенства права.  

Щодо питання поваги до суду, то належна реалізація такої гарантії є 

чинником ефективного функціонування правової держави. Повага до суду 

забезпечується, у першу чергу, самою державою – шляхом законодавчого 

закріплення відповідальності за порушення такого принципу [121, с.30]. 

Згідно зі статтею 129 Конституції «за неповагу до суду і судді винні 

особи притягуються до юридичної відповідальності» [104]. Відповідно до статті 

50 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» неповага до суду, судді має 

наслідком відповідальність, встановлену законом [218]. 

Без сумнівів, бувають випадки, коли судове рішення як результат 

діяльності суду може викликати незадоволення сторін. Обурення стосовно 

прийняття рішення не на їхню користь може проявлятись у розповсюдженні 

інформації про беззаконня у судовій системі, упередженість суду та порушення 

матеріальних та процесуальних принципів здійснення судочинства. 

Однак сьогодні прояв неповаги до суду переріс у прояв масового 

правового нігілізму, що робить практично неможливим здійснення судочинства 

відповідно до усіх законодавчо визначених засад. Так, неповага до суду тягне за 

собою порушення одного з ключових принципів – «всебічного, повного та 

об’єктивного розгляду справи будь-якої категорії», що має своїм наслідком 

«невиконання Українською державою своїх зобов’язань щодо забезпечення 

права на справедливий суд, передбаченого ст. 6 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод» [188]. 



112 

 

Згідно з результатами соціологічних досліджень основною причиною 

недовіри суспільства до суддівського корпусу є корупція (менше 2 % опитаних 

вважають, що такий феномен як корупція взагалі відсутній у діяльності судової 

гілки влади)[247]. 

У цьому аспекті ми підтримуємо позицію науковців, що для усунення 

основних чинників корупції в Україні необхідно насамперед змінити позицію 

суддів щодо такого явища. Жодні зміни заканодавчого характеру не в змозі 

знищити таке ставлення, окрім самих представників судової влади [38, с.43, 44]. 

Нині в Україні питання довіри до суду є закріпленим в Законі України 

«Про відновлення довіри до судової влади в Україні» 2014 року, який 

регламентує засади проведення перевірки суддів судів загальної юрисдикції «як 

тимчасового посиленого заходу з використанням існуючих процедур розгляду 

питань про притягнення суддів судів загальної юрисдикції до дисциплінарної 

відповідальності і звільнення з посади у зв’язку з порушенням присяги з метою 

підвищення авторитету судової влади України та довіри громадян до судової 

гілки влади, відновлення законності і справедливості» [214]. 

На основі опитування 502 суддів у 2007 році « … лише 4% суддів ніколи 

не стикалися із проявами неповаги з боку громадян, натомість 23 % 

спостерігають це зрідка, 43 % – час від часу, 22 % – часто і 8 % – дуже часто. 

Прояви неповаги із боку владних структур відзначили дещо менше суддів 

(можливо, за рахунок меншої інтенсивності взаємодії) – 28 % суддів ніколи із 

цим не стикалися, 34 % – стикаються зрідка, 25 % – час від часу, 10 % – часто і 

3 % – дуже часто» [ 205, с.11]. 

Частина суддів, які підтримують позицію про те, що громадськість не 

довіряє судовій системі, за останніми офіційними статистичними даними 

станом на 2016 рік становить 40,4 % [ 241, с.11]. Натомість 10 років тому з 

такою позицією погоджувалось лише близько третини суддів [205]. 

Ми поділяємо думку О.З. Хотинської-Нор щодо виокремлення 

легітимності судової влади як невід’ємного елементу громадської довіри до 

суду. Суспільна довіра у цьому аспекті включає три елементи – довіру з боку 
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держави, суспільства, а також власне судової системи. Легітимність судової 

влади є «формою її комунікації з суспільством» [269, с.123]. 

Важливого значення при формуванні громадської думки щодо особи 

судді набуває ставлення до них під час судового процесу та видимість 

справедливого розгляду справи. Ці два фактори є ключовими, незважаючи на 

сутність судового рішення [155, с.5]. 

Власне, видимість суддівської незалежності справляє значний вплив на 

суспільство. Дуже важливо, щоб суддя розглядався як незалежний та 

неупереджений арбітр з боку стороннього спостерігача. За інших обставин про 

довіру до судової гілки влади не може йти мови [29]. Окрім цього, «суди 

можуть і повинні вибудувати добрі стосунки із медіа» [33, с.93]. 

У своїй діяльності суддя повинен керуватися принципом дискреційної 

поваги до інформації, сутність якого полягає у наступному: у своєму 

соціальному житті та у взаєминах з засобами масової інформації судді є 

віддзеркаленням незалежного та справедливого судочинства. Суддівська 

обачність у цьому аспекті забезпечить усвідомлення суспільством їх 

неупередженості. Усі публічні заяви та повідомлення повинні здвйснюватись 

лише щодо тих фактів, які не можуть зашкодити сторонам або вплинути на 

розвиток судового процесу; у своїх стосунках із засобами масової інформації 

судді повинні виконувати ціннісну освітню функцію з точки зору пояснення 

закону та механізмів, з допомогою яких діють основні права. 

Вплив суспільства на діяльність судової влади здійснюється через 

громадський контроль, основною функцією якого є врегулювання розвитку 

системи судоустрою ззовні, забезпечення зв’язку з суспільством, задоволення 

суспільних потреб на даному етапі суспільного розвитку, запобігання 

негативним процесам всередині судової системи [268, с.109]. 

На думку О.З. Хотинської-Нор, громадський контроль щодо діяльності 

судової влади виконує функцію зовнішнього регулятора правової поведінки 

суддів, «скеровуючи їх у русло відповідних суспільних очікувань, узгоджуючи 

їх з інтересами соціуму на кожному історичному етапі його розвитку, 
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забезпечуючи у такий спосіб еволюцію судової системи та її взаємозв’язок із 

суспільством» [271, с.295]. 

Щодо спілкування з пресою, то у 2007 р. за результатами опитування таку 

необхідність вбачають лише 19 % суддів, основними цілями якого є передача 

через ЗМІ суспільству інформації щодо головних проблем системи судівництва. 

Негативним, на наш погляд, у цьому контексті є те, що лише незначна кількість 

суддів як мету спілкування з пресою визначила роз’яснення законів та 

повідомлення про злочини з метою їх профілактики [205]. 

Залучення суспільства до контролю за діяльністю судових органів 

знаходить своє відображення у діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України (далі – ВККС України), що складається з представників 

громадянського суспільства та розглядає скарги на діяльність суддів. Однак, 

крім цього повноваження, ВККС України виконує і безліч інших функцій, а 

тому її члени не в силі фізично охопити такий великий обсяг роботи. Ось чому 

варто визначити пріоритетом не стільки відповідальність за несумісну 

поведінку, як сприяння запобіганню порушень суддею норм закону[211, с.13]. 

Немає жодних підстав не погодитись з позицією Голови Ради суддів 

України Олега Ткачука, що ступінь суспільної довіри до суду повинна мати 

своєю основою авторитет суду серед громадськості. Щороку судами 

розглядається понад чотири мільйони справ. Тому варто було б провести 

соціологічне опитування серед учасників судового процесу, яке б дало змогу 

визначити рівень довіри громадян до судової влади [65]. Вважаємо, що 

соціологічні опитування слід проводити в електронному режимі. Для цього слід 

розробити анкету для заповнення, яка містила б питання, відповіді на які дали б 

можливість не лише визначити стан довіри громадян до суду, а й виявити 

недоліки судової системи. Так, за результатами опитування ( додаток 1, таблиця 

1.2.), загалом 65 % опитаних громадян вважають таку пропозицію доцільною. 

Якщо розглядати по кожній виокремленій категорії громадян, то серед 

науковців – 87 % підтримали таку позицію, серед юристів-практиків ( суддів, 

прокурорів, адвокатів) – 72 %, серед інших громадян України – 57%. 
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Важливу роль у забезпеченні внутрішньої незалежності суддів відіграє 

голова суду [232]. Відповідно до Висновку № 19 Консультативної ради 

європейських суддів «Щодо ролі голів судів» (2016 р.) голови судів повинні: 

«представляти суд та колег-суддів; забезпечувати ефективне функціонування 

суду і тим самим підвищувати якість служіння суспільству; виконувати 

суддівські функції». Голови судів, будучи складовою системи судочинства, 

повинні «виступати гарантами незалежності та неупередженості суддів та судів 

в цілому»[272]. 

Незалежність судді є правом кожного громадянина. Захист прав 

громадян, у свою чергу, є обов’язковою частиною професійного обов’язку 

судді, а не особистим привілеєм суддівського статусу. У зв’язку з цим члени 

суддівської спільноти повинні сприяти забезпеченню поваги та довіри до судів 

у всьому суспільстві та здійснювати юрисдикційну функцію таким чином, щоб 

їх діяльність не виходила за межі, визначені законом. Зазначене зумовлюється 

такими обов’язками суддів: 

1) протистояти всім прямим чи непрямим спробам впливу на їхні рішення, 

незалежно від їх походження (тиск з боку інших суддів чи гілок влади, 

громадської думки); 

2) демонструвати повагу та толерантне і шанобливе ставлення до всіх 

учасників судового процесу; 

3) засвідчувати своїми діями позитивне ставлення до прозорості судового 

процесу як до нормального способу функціонування судової влади; 

4) не зловживати престижністю здійснюваних ними юрисдикційних 

функцій, щоб задовольнити у будь-якій сфері інтереси членів своєї сім'ї чи 

будь-якої іншої особи. 

Однією з форм «спілкування» судді з громадськістю є судові рішення. 

Тому у судах діє інститут суддів-спікерів та прес-секретарів, як повинні 

негайно реагувати на появу недостовірної інформації про хід справ, що 

перебувають у провадженні того чи іншого суду [72]. 
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У цьому контексті йдеться про імідж судової влади, який має основою 

певні переконання свідомості громадськості щодо морально-етичних та 

правових цінностей, закладених у суспільстві. Багато науковців також 

стверджують, що судове рішення характеризує погляди суспільства у різних 

сферах життя. 

У той час як незалежність судової системи базується на організаційних та 

правових гарантіях, найбільш сильний бар’єр на шляху неправомірного впливу 

на суддів – це юридична і політична культура, в якій громадськість просто не 

потерпить таких явищ. Так, у країнах Європи мають місце випадки, коли судді 

були змушені піти у відставку через дії або висловлювання, які спричинили 

найменший «вид» нездатності дотримуватися принципу незалежності судової 

системи.  

За результатами опитування 2007 року 69 % суддів схиляються до думки, 

що їх ставлення до громадян можна оцінити як «добре», оцінка «задовільно» 

була обрана при анкетуванні 28 % суддів. Водночас 43 % спостерігають у своїй 

діяльності прояв неповаги до суду час від часу, а 22% і 8 % – «часто» і «дуже 

часто», відповідно [205]. 

Феномен довіри є важливим соціально-психологічним явищем. 

Звертаючи увагу на низький рівень довіри до судової влади, треба зауважити, 

що аналогічно низьким є рівень довіри і до інших інститутів держави. Окрім 

цього, розглядаючи питання довіри до суду, слід враховувати і негативне 

ставлення до будь-яких суспільних перетворень та низьку оцінку суспільством 

власних можливостей [135, с.112, 113]. 

На наше переконання, повага до суду забезпечується такими факторами: 

1) підтриманням авторитету судової гілки влади самими суддями шляхом 

відображення у своїй діяльності власних професійних характеристик та 

дотримання морально-етичних засад, визнаних суспільством; 

2) наданням об’єктивної інформації ЗМІ щодо суддів та прийнятих ними 

судових рішень;  
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3) підвищенням рівня правосвідомості суспільства, подолання стереотипів та 

формування довіри до суду (неконструктивна критика судової влади з боку 

громадськості викликана низьким рівнем правосвідомості та правової культури 

населення); 

4) оскарження судового рішення не повинно реалізовуватись шляхом 

публічного та демонстративного розповсюдження негативної інформації про 

зміст судового рішення чи особу судді. Воно повинно здійснюватись відповідно 

до правових приписів, а саме шляхом оскарження у порядку, визначеному 

законом (тобто шляхом звернення до апеляційного чи касаційного суду, в 

порядку інстанційності). 

Окрім цього повага до суду повинна забезпечуватись тим, щоб усі 

суб’єкти, зазначені у розділі Конституції «Правосуддя» (тобто судді, 

прокурори, адвокати), будували свої відносини на основі принципу 

взаємоповаги. Варто було б на законодавчому рівні закріпити правила 

поведінки для працівників суду.  

Існують і інші проблеми. Навантаження на суди, що зумовлено 

відсутністю суддівських кадрів. Причиною цього є те, що значна частина суддів 

проходять кваліфікаційне оцінювання, а після цього чекають на призначення. 

Ще одна частина суддів подає заяви про відставку[174]. Неврегульованість 

тривалості призначення на посаду судді після того, як він пройшов 

кваліфікаційне випробування є суттєвою прогалиною законодавства. 

Проблемою є і те, що оприлюднення доходів суддів можна вважати, з 

одного боку, втручанням у їхнє приватне життя. Прикладом цього є норми 

міжнародного права, що регламентують неможливість втручання в особисте та 

сімейне життя суддів, а саме : Загальна декларація прав людини 1948 року 

(стаття 12), Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 

року (стаття 8), Міжнародний пакт про громадянські і політичні права тощо. З 

іншого боку, відповідно до Резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи від 

25 грудня 2008 року, публічна особа, зважаючи на свій статус у суспільстві, 

повинна передбачати ризик тиску на приватність свого життя [192]. 
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Пов’язаним з цим є і інше питання. Так, ми погоджуємося з позицією 

багатьох науковців щодо виокремлення основних елементів фінансування 

судової влади, серед яких законодавчо визначені вимоги щодо «належного 

матеріально-технічного забезпечення діяльності суду (ремонти приміщень, 

наявність необхідного технічного приладдя тощо); належної оплати праці 

суддів («суддівська винагорода») [133, с.250]. 

Однак, за даними опитування 34,6 % суддів не задоволені матеріально-

технічним забезпеченням судів, в яких вони працюють, і лише 26,3 % від 

загальної кількості опитаних суддів задоволені рівнем оплати праці [241, с.7]. 

Говорячи про судову реформу в цілому, варто сказати, що лише 28 % суддів 

вважає, що чинне законодавство з питань судоустрою стало якісним. Особливо 

критично до реформування ставляться судді касаційних судів [241, с.10]. 

У багатьох судах слід забезпечити належні умови праці, що, безперечно, 

впливає на незалежність та неупередженість судді. Для того щоб судове 

рішення було обгрунтованим та вмотивованим, судове засідання повинне 

проводитись у залі судових засідань, в приміщенні суду повинна бути нарадча 

кімната та особистий кабінет судді. На жаль, сьогодні такі умови не є 

забезпечені у кожному суді України [254]. 

Для створення належних умов праці потрібно відповідне матеріально-

фінансове забезпечення, з метою покращення функціональних та санітарно-

технічних характеристик приміщення суду і, як наслідок, сприяння належному 

здійсненню судочинства. 

Належна оплата праці також є важливою умовою забезпечення 

незалежності суддів. Фінансове забезпечення суддів повинно відповідати 

ступеню важливості здійснюваних ними функцій [169, с.267]. 

Перетворення судової системи у соціальний інститут є довготривалим 

процесом, оскільки передбачає зламування застарілих стереотипів. Важливого 

значення набуває й ідеологічний аспект, який полягає у виробленні моделі 

судової системи, наповненої соціальним змістом [159, с.33]. 
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Відтак, незалежність судової гілки влади, і суддів зокрема, є 

комплексною проблемою. Річ у тім, що співіснувати в суспільстві з іншими 

людьми і бути незалежним від соціуму для судді насправді є неможливим. 

Враxовуючи це, вважаємо, що принцип незалежності має на увазі відносну 

незалежність судді в рамкаx вирішення конкретного правового конфлікту і 

абсолютне підпорядкування закону під час виконання даної функції. Таким 

чином, коли йдеться про незалежність судді, то маємо на увазі здійснення його 

функцій як громадянина своєї держави, з одного боку, і як носія державної 

влади – з іншого. 

 

Висновки до розділу 2 

Проблематика суддівського розсуду та дискреційних повноважень суду, 

незалежності суддів під час прийняття судового рішення, а також однорідні 

питання, що виникають при відправленні правосуддя, спонукають сучасних 

дослідників до полемічних дискурсів, і, як наслідок, сприяють більш 

детальному вивченню даного  правового явища та наступній розробці 

фундаментальних аспектів функціонування системи судоустрою. Відтак, у ході 

дослідження такого роду проблематики, автор дійшов до наступних висновків: 

1. Суддівський розсуд розглядається у сучасній юридичній науці як: 

принцип здійснення правосуддя; влада, якою наділений суддя; повноваження 

суду (права та обов’язки); інтелектуально-вольова діяльність судді; діяльність 

суду, що стосується прийняття рішення; можливість здійснення 

альтернативного вибору в певних інституційних межах. 

Суддівський розсуд – це інтелектуально-вольовий процес, що 

відбувається у правосвідомості судді під час прийняття судового рішення, 

внаслідок існування визначеної нормами права свободи вибору варіанту 

вирішення справи. Таким чином, суддівський розсуд включає інтелектуальний 

та вольовий аспект. Інтелектуальна ознака – це та складова, що вказує на 

ставлення судді як учасника судового процесу до конкретної ситуації, яка  

розглядається у судовому засіданні,  обставин справи, прийнятого рішення, а 
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також до наслідків такого рішення як для сторін, третіх осіб, так і для 

суспільства в цілому. Вольовий аспект суддівського розсуду передбачає 

безпосередньо прийняття судового рішення. 

2. При прийнятті рішення «на власний розсуд», суд повинен 

керуватися  певними принципами. Принципи  здійснення суддівського розсуду – 

це основоположні (керівні) засади, які визначають вимоги до специфіки 

здійснення суддівського розсуду. До них відносимо наступні принципи: 

справедливості, доцільності, планування, професійного оптимізму, 

розсудливості, активного пристосування, морального зобов’язання перед 

державою та суспільством. 

3. Судова дискреція – повноваження, що віднесені законодавцем до 

відання того чи іншого суду. Таким чином, під  судовою дискрецією 

(дискреційними  повноваженнями  суду) розуміємо сукупність прав і обов’язків 

суду як органу державної влади, під час виконання судової функції по 

здійсненню судочинства, приймати судове рішення на власний розсуд, у межах, 

визначених законом. 

Якщо судові повноваження (дискреція) включають права і обов’язки, 

значить останні безперечно можна назвати дискреційними. Відтак, дискреційне 

право суду – це суб’єктивна юридично визнана можливість суду приймати 

рішення із застосуванням розсуду, обираючи з кількох законних варіантів 

вирішення справи найбільш правильний (з урахуванням обставин справи). 

Серед ознак дискреційного права судді варто виділити наступні: є 

регламентованим у нормах права; здійснюється в межах дискреційних 

повноважень та є їх невід’ємним елементом; є самостійним правом судді, тобто 

не потребує дозволу, узгодження, і не підлягає забороні; пов’язане 

безпосередньо з здійсненням суддівського розсуду; суб'єктивне право судді під 

час здійснення суддівського розсуду взаємообумовлене  в значній мірі 

правовим статусом судді (об’єктивним правом на прийняття судового рішення). 

4. Визначення «дискреційні обов’язки» відсутнє не лише на законодавчому 

рівні, але й окремо не виділяється і не пояснюється науковцями  (незважаючи 
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на той факт, що судова дискреція визначається більшістю сучасних дослідників 

як повноваження суду). Під дискреційними обов’язками суду розуміємо міру 

його належної поведінки, що проявляється у здійсненні судового розсуду з 

дотриманням присяги судді. Іншими словами, дискреційне право суду - право 

здійснювати розсуд, а дискреційний обов’язок – встановлення вимог щодо 

належної реалізації права на суддівський розсуд. 

5. Слід розмежувати поняття «дискреційна поведінка» та «правова 

поведінка» судді. Якщо правова поведінка характеризує дії судді у судовій та 

позасудовій діяльності, то дискреційна поведінка – це прояв якісних 

характеристик правосвідомості під час здійснення дискреційних повноважень 

судді. Відповідно, остання правова категорія є вужчою за змістом, ніж правова 

поведінка, оскільки життєдіяльності судді поза судом не стосується. 

6. Значна частина науковців стверджує про відмінність між категоріями  

«судовий» та «суддівський» розсуд. Така позиція є цілком обгрунтованою, 

оскільки вже з морфології дефініцій випливає, що прикметники «судовий» та 

«суддівський» є похідними від різних слів (так, за українським правописом 

визначається походження слів та їх лексичне значення). Відтак, суддівський 

розсуд здійснює суддя, а судовий, відповідно, суд. З наведеного робимо 

висновок, що судовий розсуд є значно ширшим і більш узагальненим правовим 

явищем.  

7. Певні особливості здійснення суддівського розсуду спостерігаються в 

залежності від інстанції суду. Також існують відмінності судового розсуду при 

прийнятті рішення колегіально та одноособово (суддівського розсуду). 

Відрізняється і здійснення суддівського розсуду в залежності від форми 

судочинства. Так, наприклад, у кримінальному праві межі здійснення 

суддівського розсуду є чітко визначеними. Оскільки кримінальний закон 

характеризується відсутністю прогалин, то межами розсуду в кримінальному 

судочинстві є межі застосування тої чи іншої санкції конкретної кримінально-

правової норми (хоча в  окремих випадках спостерігається відхід від загальних 

правил законодавчої техніки кримінального закону). 
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8. Значна частина науковців справедливо зауважує, що розсуд має місце 

там, де наявні законодавчі колізії, а також при застосуванні аналогії права (при 

балансуванні правових принципів) та аналогії  закону. Суддівський розсуд 

також має місце при зазначенні у правових нормах оціночних понять, які 

містяться, як правило, у гіпотезі. 

9. Серед ознак суддівського розсуду такі: є оціночною діяльністю; 

незалежно від типу правової системи у тій чи іншій мірі є  нормотворчою 

діяльністю судді; є присутнім при будь-якій формі здійснення судочинства; 

характеризується відносною свободою вибору, яка передбачає наявність меж 

здійснення такого розсуду; здійснення суддівського розсуду безпосередньо 

пов’язане з самостійністю суддів у процесуальному аспекті. 

10. Межі суддівського розсуду розуміємо як нормативно дозволені рамки 

суб’єктивного права судді на свободу вибору варіанту вирішення справи. 

Особливості меж суддівського розсуду: передбачають свободу вибору варіанту 

вирішення справи; є правовими обмеженнями для такої свободи; є 

імперативними,  нормативно визначеними у законодавчих приписах; 

встановлюються для забезпечення прийняття найбільш оптимального судового 

рішення з урахуванням обставин справи; їх існування забезпечує одночасно 

незалежність суддів під час прийняття судового рішення та  захист від 

суддівського свавілля шляхом встановлення правових рамок їх діяльності. 

11. Внутрішнє переконання – це процес суб’єктивного сприйняття норм 

права та фактичних обставин справи, що характеризується своєрідним 

індивідуальним перебігом, та має значення під час прийняття судового 

рішення. На наш погляд, при розгляді співвідношення категорій «внутрішнє» та 

«особисте» слід враховувати той фактор, що дані поняття фактично 

співпадають за сутністю та змістом, однак термін «внутрішнє» є більш 

абстрактним, узагальненим, у той час як особисте переконання є суб'єктивним, 

оскільки формується у межах правосвідомості конкретного судді під час 

розгляду тих чи інших обставин кожної окремої справи. 
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12. Внутрішнє переконання судді не може базуватись лише на інтуїції, 

оскільки остання є недостатньою підставою для  прийняття справедливого 

судового рішення. Впевненість у правильності прийнятого рішення, що 

базується на всебічній оцінці доказової інформації, а також здійснюється 

відповідно до чинного законодавства – ось що є запорукою здійснення 

ефективного правосуддя. 

13. Правова свідомість судді є основою формування внутрішнього 

переконання. Окрім цього, як сукупність ідей, концепцій, правових почуттів, 

настроїв та переживань, вона «використовується» під час наданого судді права 

на здійснення суддівського розсуду. Внутрішнє переконання формується в 

правовій свідомості судді, а суддівський розсуд – це надане законом право 

судді вибирати один з варіантів вирішення справи за власним переконанням. 

Якщо суддівський розсуд є здебільшого правовою категорією, то внутрішнє 

переконання, на наш погляд, – морально-етичною. Виключати з наукового 

обігу поняття внутрішнього переконання не можна, оскільки прийняття 

рішення безпосередньо залежить від впевненості, переконаності судді у його 

(рішення) правосудності. 

14. Доцільно було запровадити на факультетах з юридичним  фаховим 

спрямуванням навчальну дисципліну «Актуальні проблеми формування 

внутрішнього переконання». Справа у тому, що  знання механізму правильного 

формування внутрішнього переконання є нобхідним для будь-якого студента-

правника з найбільш поширеною спеціалізацією у цьому напрямі 

«правознавство» та кваліфікацією «юрист». Проблема ще й у тому, що 

кваліфікації «суддя» як такої немає, і невідомо ким за професією стане студент, 

що закінчив навчальний заклад за юридичним спрямуванням. 

15. Негативним наслідком та крайньою межою суддівського розсуду є 

суддівське свавілля. Чим більша свобода здійснення суддівського розсуду,чим 

ширші його межі, тим більша вірогідність того,що при вирішенні справи буде 

мати місце суддівське свавілля, що базується на зловживанні правом. Існування 

суддівського розсуду може призвести навіть до передачі частини законодавчих 
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функцій судовій владі; з іншого боку – можливість застосування суддівського 

розсуду є необхідним критерієм розвитку правової держави та гарантією 

забезпечення ефективності та оптимальності судових рішень. На нашу думку, 

наявність суддівського розсуду є важливою, однак доцільним вбачається 

законодавчо передбачити певний механізм його застосування, а це можливо 

завдяки: застосуванню прямої дії Конституції України; максимально можливій 

законодавчій регламентації усіх суспільних відносин; удосконаленню 

законодавчої техніки, безпосередньому роз’ясненню у законі оціночних понять. 

16. Cучасне трактування доктрини поділу влади вже не відокремлює 

гілки влади один від одного в традиційно-буквальному розумінні «поділу». 

Сьогодні однорідні повноваження не обов’язково повинні здійснюватися 

однією гілкою влади - вони можуть бути розділені між органами різних гілок 

влади. Таку позицію обгрунтовуємо тим, що спільне здійснення владних 

повноважень різними органами більш раціонально, ніж роздільне, оскільки 

влада може взаємно доповнювати і співпрацювати між собою для найбільш 

ефективного виконання подібних завдань. Необхідно враховувати і позитивні 

моменти такого розподілу в плані роботи так званої «системи стримувань і 

противаг». 

17. Відокремленість судової гілки влади має тісний зв’язок із категоріями 

самостійності та незалежності. Відтак, самостійність судової влади у державі – 

це допустима межа свободи її функціонування, що визначена конституцією, 

конституційними законами, іншими нормативно-правовими актами, які 

приймаються в інтересах суспільства та держави задля забезпечення належного 

дотримання та захисту законних прав та обов’язків громадян. Самостійність 

судової гілки влади визначається її роллю та місцем у вкрай непростому 

процесі здійснення суспільного менеджменту, що базується на механізмі 

стримувань і противаг. 

18. Відмінність міжнародних суддів від суддів національного рівня полягає 

у наступному: віддаленість від сторін процесу; судді є представниками різних 

держав і упередженість одного судді може бути нейтралізована іншими 
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суддями; діють, як правило, кращі гарантії незалежності, ніж в національних 

судах; існує чітка процедура і більш переконливі пояснення міркувань та  

суджень. Ще одна відмінність між «національними» та «міжнародними»  

суддями в тому, що незалежність останніх повинна бути захищена від 

неправомірних втручань та зовнішніх утисків кількома державами. Таке 

забезпечення з боку декількох держав є більш ефективним, аніж забезпечення 

однією державою.  

19. Питання впливу на суддів задля прийняття неправомірного рішення на 

користь тих чи інших учасників судового процесу насьогодні залишається не 

вирішеним. Про це свідчить значна кількість звернень до Ради суддів України. 

Серед основних факторів тиску найбільш поширеними залишаються дії з боку 

громадських організацій та об’єднань, органів суддівського самоврядування,  

окремих груп людей, а також органів прокуратури. Незалежність суддів 

підривається також представниками органів виконавчої влади, які публічно 

критикують судові рішення, що мають законну силу. Неконструктивними 

видаються і висловлювання народних депутатів щодо діяльності окремих судів 

та суддів. Зазначене має своїм наслідком зневірення суспільства у ефективності 

виконання своїх функцій судовою гілкою влади та  втрату надії у дієвість 

принципу верховенства права. У той час як незалежність судової системи  

базується на організаційних та правових гарантіях, найсильніший бар’єр на 

шляху неправомірного впливу на суддів – це юридична і політична культура, в 

якій громадськість просто не потерпить таких явищ. 

20. Повага до суду повинна забезпечуватись наступними факторами: 1) 

підтриманням авторитету судової гілки влади самими суддями шляхом 

відображення у своїй діяльності власних професійних характеристик та 

дотримання морально-етичних засад, визнаних суспільством; 2)наданням 

об’єктивної інформації ЗМІ щодо суддів та прийнятих ними судових рішень; 3) 

підвищенням рівня правосвідомості суспільства, подолання стереотипів та 

формування довіри до суду (неконструктивна критика судової влади з боку 

громадськості викликана низьким рівнем правосвідомості та правової культури 
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населення); 4) можливістю оскарження судового рішення не повинно 

реалізовуватись шляхом публічного та демонстративного розповсюдження 

негативної інформації про зміст судового рішення чи особу судді; воно 

повинно здійснюватись відповідно до правових приписів, а саме шляхом 

оскарження у порядку, визначеному законом (тобто шляхом звернення до 

апеляційного чи касаційного суду, в порядку інстанційності). Окрім цього 

повага до суду повинна забезпечуватись тим, щоб усі суб’єкти, зазначені у 

розділі Конституції «Правосуддя» (тобто судді, прокурори, адвокати), будували 

свої відносини на основі принципу взаємоповаги. 

21. Репутація судді у суспільстві повинна бути гідною. Таке положення слід 

включити як вимогу до кандидата на посаду судді та закріпити на 

законодавчому рівні шляхом доповнення статті 56 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» ( «Права та обов’язки судді) окремим положенням 

такого змісту: «Суддя повинен мати гідну репутацію». 

Питання здійснення суддівського розсуду в рамках незалежності суддів 

та судової системи в цілому, є питанням світового масштабу, оскільки є 

актуальним для кожної держави. Для того, щоб право на справедливий та 

законний суд згідно з міжнародним правом було реалізовано належним чином 

судовий розгляд повинен бути здійснений компетентним, безстороннім та 

незалежним суддею. 
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РОЗДІЛ 3 

ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВОВОЇ 

СВІДОМОСТІ В КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНИХ ЕТИЧНИХ СТАНДАРТІВ 

ПРАВОВОЇ ПОВЕДІНКИ СУДДІВ 

 

3.1. Етичні стандарти правової поведінки суддів 

 

Tempŏra mutantur, et leges mutantur in illis, et nos mutāmur in illis – часи 

змінюються, закони змінюються, і люди змінюються разом з ними. Відповідно 

зазнає змін і правова свідомість, а також вимоги, що прeд’являються до 

вершителів правосуддя. 

Для того, щоб система судоустрою функціонувала ефективно, особи, які 

бажають займатись суддівською діяльністю повинні відповідати певним 
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критеріям, які висувають до них суспільство та держава. Окрім високого рівня 

професіоналізму, важливою характеристикою (ознакою) кандидата на посаду 

судді є відповідність загальновизнаним морально-етичним стандартам правової 

поведінки. 

Суспільна значимість будь-якої професії зумовлена соціальною 

значущістю того чи іншого виду діяльності. Розглядаючи статус суддів як 

професійної групи, можна стверджувати, що дотримання суддею підвищених 

морально-етичних вимог правової поведінки є аксіомою здійснення 

ефективного правосуддя [138, с.3]. 

Етичні правила, що стосуються здійснення судочинства, тісно пов’язані з 

моральними засадами суспільства. Сьогодні етика розуміється як наука, що 

вивчає мораль. Якщо мораль – це специфічне явище суспільного життя, то 

етика займається вивченням сутності, природи та структури моралі, її 

особливостей виникнення та розвитку, узагальнює та систематизує норми та 

принципи моралі та сприяє удосконаленню суспільства в цілому та особистості 

зокрема [24]. 

Для того щоб право на справедливий суд забезпечувалося, а здійснення 

судочинства було ефективним, дотримання лише приписів закону 

недостатньо[186, с. 69]. Так, здійснення правосуддя грунтується не лише на 

виконанні своїх функцій відповідно до діючих правових норм, але й на 

усталених моральних принципах, що традиційно закладені суспільством; 

«мораль передусім є внутрішнім регулятором поведінки людини» [138, с. 5]. 

На думку Я.В. Кічука, мораль є основним критерієм права, «оскільки 

будь-який юридичний закон як фактична юридична форма існування права є 

водночас раціональним (обумовлює суспільні умови свободи поведінки 

відповідно до об’єктивної реальності) та ірраціональним (звернений 

насамперед до волі людини)» [93, с.6]. 

У цьому аспекті варто звернути увагу на феномен «моральної свідомості 

судді», основними категоріями якого є «обов’язок і совість, честь і гідність, 
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справедливість і відповідальність, моральні принципи гуманізму, свободи, 

рівності» [138, с.11]. 

Моральна свідомість та правова свідомість фактично оперують 

однаковими поняттями, зазначеними вище. Однак відмінність їх у тому, що 

правова свідомість «обмежує свої оцінки правовою сферою»[49, с.51]. 

Так, професійна самодостатність членів суддівської спільноти може бути 

забезпечена шляхом постійного розвитку судді у морально-етичному аспекті. 

«Будь-яка праця стає фактором виховання лише за умов, коли у її основі лежить 

велика моральна мета. У протилежному випадку праця може бути виснажливим 

і отупляючим тягарем» [137, с.24]. 

Ми підтримуємо позицію В.О. Лозового, що розвиток моральних якостей 

судді, як і будь-якого іншого члена суспільства, передбачає володіння такими 

фундаментальними характеристиками як: «знання основних моральних правил, 

норм, принципів і ідеалів суспільства; оцінка їх як соціально справедливих, 

доцільних, необхідних, таких, що сприяють як суспільному прогресу в цілому, 

так і всебічному гармонійному розвитку особистості; втілення їх у 

повсякденній поведінці, різнобічній діяльності, спілкуванні; соціально значима 

мотивація поведінки й діяльності; дотримання вимог обов’язку і совісті в 

складних життєвих ситуаціях і навіть екстремальних обставинах; потреба і 

здатність до постійного морального самовдосконалення» та ін. [136, с.21]. 

Щодо професійної етики судді, то вона є структурним елементом 

загальної етики та має першоджерелом свого виникнення професійну 

правосвідомість. Суддівська етика означає «певну систему базових принципів 

регламентації поведінки суддів у судовому засіданні, в суді та позасудової 

поведінки, які побудовані з урахуванням особливостей професійної діяльності 

судді та створені для підтримки суддівських стандартів, діють об’єктивно і 

незалежно з метою збільшення значущості наявних правових норм та правил 

поведінки для суддів» [168, с.196]. 

На думку Л. Тацій, судову етику слід тлумачити як «сукупність правил 

поведінки суддів, інших професійних учасників судочинства, що забезпечують 



130 

 

моральний характер їхньої процесуальної діяльності, тобто йдеться про етику 

судочинства» [257, с.78]. 

З наведених визначень робимо висновок, що дотримання суддівської 

етики стосується усіх сфер правової поведінки судді, у той час як судова етика 

пов’язана безпосередньо зі здійсненням судового провадження у справі. 

На наше переконання, професійна етика судді – це сукупність моральних 

принципів та правил правової поведінки судді під час здійснення ним своїх 

функцій по відправленню правосуддя та у позасудовій діяльності. Таким 

чином, ми вважаємо поняття «суддівська етика» та «професійна етика судді» 

ідентичними, ототожнюючи їх. 

Судова та позасудова діяльність судді є тісно пов’язаними, оскільки 

здійснюючи взаємовплив, «можуть обумовлювати деякі обмеження свободи 

поведінки їхнього носія». В аспекті правової поведінки судді такі обмеження 

встановлюються законодавцем та виконують превентивну функцію, яка полягає 

у попередженні зловживання суддею своїми повноваженнями [280, с.15]. 

Натомість, ми не погоджуємось з позицією тих науковців, які 

стверджують, що судова етика стосується лише здійснення судочинства, 

оскільки, виходячи з етимології слова «судова», робимо висновок, що вона 

стосується діяльності усього суду. Тобто судова етика, на наш погляд, охоплює 

принципи і правила поведінки для осіб усіх спеціальностей (не лише суддів), та 

включає в себе, поряд з професійною етикою судді, до прикладу правила 

поведінки працівників суду. 

Так, судова етика являє собою сукупність правових та морально-етичних 

засад діяльності суду, тобто усіх працівників будь-якого суду (голови суду, 

його помічників, заступників, секретарів судового засідання та інших 

працівників відповідно до штатного розпису), незалежно від спеціалізації та 

інстанційності. У той же час, суддівська етика базується на морально-правових 

принципах правової поведінки суддів, на яких покладено безпосереднє 

відправлення правосуддя, у судовій та позасудовій діяльності. 
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Повертаючись до питання професійної етики судді, варто зауважити, що 

поряд з вимогами до віку і стажу діяльності за фаxом особи, яка можe займати 

посаду судді, до майбутнього судді прeд’являються і пeвні eтичні стандарти – 

компeтeнтність і доброчeсність. Такий момeнт є важливим для нашого 

досліджeння, оскільки значною мірою впливає і на правосвідомість судді, 

будучи її нeвід’ємним eлeмeнтом. 

Відповідно до п. 1 статті 62 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» суддя повинен кожного року подавати декларацію доброчесності 

шляхом заповнення відповідної форми на сайті Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України. Згідно з пунктом 4 цієї ж статті доступ до таких відомостей є 

відкритим і загальнодоступним, що робить можливим ознайомлення з такого 

роду інформацією громадськості[218]. 

Ми розуміємо феномен суддівської доброчесності в контексті тісного 

зв’язку між нормою та фактом, теорією та практикою, думкою та аргументами. 

Таким чином, це розуміння не є результатом аналітичного висновку, однак 

піддається ретельній феноменології. 

Важливість судової доброчесності є безперечною. Вона є складовою 

легітимності судової влади як умови для прийняття справедливих судових 

рішень та передумовою довіри громадськості до суду. Однак поняття 

доброчесності судді та його нормативні наслідки не є чіткими. Чи стосується 

доброчесність лише відсутності неправомірних дій або ж чи характеризується 

лише позитивним ставленням до певних норм чи цінностей? Чи це засада у 

своєму власному розумінні, чи це лише «загадка» для сучасних науковців? Ці 

питання ставлять вимогу забезпечення нормативного визначення 

досліджуваного поняття. Крім того, категорії, за допомогою яких часто 

описується доброчесність, а саме совість, переконання, моральна стійкість, 

розсудливість, є якщо не філософськими термінами, то, принаймні, 

філософсько насиченими. 

Під час прийняття судового рішення суддя часто стикається з дилемою – 

вибором між моральною та правовою нормою. На думку А.В. Аверина, 
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суперечності «від однієї крайності (повне ігнорування «неправового» закону) 

до іншої («сліпе» виконання закону)» найкраще вирішувати, обравши «золоту 

середину» [1, с. 229]. 

Існування почуття справедливості взаємообумовлене наявністю 

моральних цінностей, фахових знань і навичок, раціональності та професійної 

етики під час прийняття судового рішення. Ця, без сумніву, особистісна якість 

має своїм результатом чесне та належне адміністрування права.  

Під час прийняття справедливого судового рішення суддя повинен 

сприяти забезпеченню «рівних можливостей» сторін та інших учасників 

процесу, що передбачає: здійснення судочинства без проявів будь-якої форми 

дискримінації; відсутність будь-яких зв'язків зі сторонами, а також 

недопущення демонстрації під час здійснення провадження та у позасудовій 

діяльності фаворитизму або преференційного ставлення до будь-кого з 

учасників судового процесу, що ставить під сумнів їх об'єктивність; уникнення 

поведінки, яка в процесі судового розгляду чи поза ним може ставити її 

(безсторонність) під сумнів або перешкоджати становленню суспільної довіри 

щодо справедливості судових рішень; докладення зусиль для забезпечення 

атмосфери вільного та спокійного вираження версії подій та позицій кожної з 

сторін та інших учасників провадження. 

Справедливе судочинство слід розуміти у матеріальному та 

процедурному розрізі. У першому випадку передбачається прийняття 

правосудного рішення відповідно до букви закону та норм моралі, у другому – 

дотримання усіх процесуальних вимог під час здійснення судочинства [16, 

с.114]. Суддя повинен дотримуватись вимог Кодексу суддівської етики та норм 

процесуального і матеріального права, а також рішень Європейського суду з 

прав людини[228]. 

Cправедливість, як віра, як певний нематеріальний фактор, є тим 

принципом здійснення правосуддя, що має пріоритетне значення. Окрім цього, 

це суб’єктивне поняття, і через це може бути витлумачено однією особою як 

справедливе, в той час як іншою сприймається як неправомірне. 
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Справедливість при відправленні правосуддя має інструментальну цінність. В 

ідеальному вигляді це риса характеру, це життєва позиція судді, що включає 

індивідуальну самооцінку і загальне уявлення про фундаментальні цінності 

суспільства (правові та моральні засади)
 
[111, с. 45]. 

Однією з особливостей справедливості є уміння судді раціонально і 

безкорисливо оцінювати факти та приймати рішення відповідно до положень 

чинного законодавства. Безкорисливість у цьому сенсі передбачає відсутність 

бажання отримати винагороду за прийняття сприятливого для однієї зі сторін 

рішення, або ж інших причин, зважаючи на які суд може винести 

несправедливий вирок. Суд ураxовує переконання та інтереси сторін, їx 

відносини стосовно одна одної, альтернативи, між якими вони повинні 

вибирати процедуру, в результаті якої могли б сформувати свою думку, і т.д. 

[295, р. 16]. 

Питання здійснення справедливого судочинства та винесення 

правосудного судового рішення є дискусійним в аспекті суб’єктивного 

усвідомлення категорії справедливості. В цьому контексті слушною є думка 

про те, що «ідея справедливості розуміється по-різному, наприклад, позивачем і 

відповідачем, і, навіть, суддею» [16, с.114]. 

Справедливість є категорією, що одночасно поєднує у собі елементи 

етичного та правового характеру, оскільки наявність такої характеристики у 

судді передбачає вміння компонувати норми моралі та права під час здійснення 

правосуддя. Суддя повинен уникати будь-яких проявів «сухого» формалізму 

під час відправлення правосуддя та вміти компонувати норми закону з 

морально-етичними моментами. Зазначений фактор є невід’ємним атрибутом 

належного виконання суддею своїх повноважень. 

Справедливість також варто розглядати у невід’ємному контексті із 

забезпеченням права на справедливий суд. Останнє включає право на судовий 

захист та безпосередньо принципи здійснення судочинства [16, с.116]. 

Поряд зі справедливістю, слід звернути увагу і на почуття морального 

обов’язку судді, що передбачає належне здійснення судової функції не в силу 
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примусу, а на основі сумління людини. У свою чергу, сумління (совість) є 

потребою людини нести відповідальність за свої дії. Як правило, совість 

усвідомлюється через почуття внутрішнього дискомфорту при порушенні 

моральних правил. 

Слід відрізняти моральний обов’язок судді від його професійного 

обов'язку. Останній, разом з обов’язком судді як особи, що входить до складу 

суспільства, перед самим суспільством, є складовим елементом морального 

обов’язку судді. Відтак, моральний обов’язок судді є правовою категорією, що 

поєднує у собі два зобов’язання – суспільного та професійного характеру. 

Почуття такого обов’язку передбачає поведінку відповідно до совісті 

(усвідомлення суддею своїх обов’язків) і усвідомлення своєї соціальної 

значимості як особи, покликаного здійснювати правосуддя. Цими 

особливостями і зумовлені вимоги до особи судді, викладені в різного роду 

міжнародних та національних правових стандартах. 

Загальні етичні стандарти правової поведінки суддів – це комплекс 

правових та моральних принципів та норм правової поведінки судді, які 

зумовлені специфікою його діяльності, а також особливим місцем у структурі 

суспільства. Такі стандарти можна класифікувати за локальною 

(територіальною) ознакою на: 

1. Міжнародні етичні стандарти правової поведінки суддів – 

міжнародно-правові акти універсального та регіонального рівня, що регулюють 

питання суддівської етики. До них належать: Конвенція про захист прав 

людини і основоположних свобод (ст. 6); Міжнародний пакт про громадянські і 

політичні права; Основні принципи щодо незалежності судових органів 1985 

року; Рекомендації щодо ефективного впровадження Основних принципів 

незалежності судових органів, схвалені резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 

від 15 грудня 1989 року, Бангалорські принципи поведінки суддів, схвалені 

резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 

року, Європейська хартія про закон «Про статус суддів» 1998 року; 

Рекомендація щодо суддів: незалежність, ефективність та обов’язки Комітету 

http://zakon5.rada.gov.ua/rada/show/995_j67
http://zakon5.rada.gov.ua/rada/show/994_236


135 

 

міністрів Ради Європи № (94)12 від 17 листопада 2010 р., Універсальна хартія 

суддів 1999 року; Резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 29.11 та 13.12.85. 

Так, пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод забезпечується право кожного на справедливий і 

безсторонній суд. Окрім цього, в рамках цієї частини статті можна виокремити 

наступні принципи здійснення судочинства: справедливість, публічність, 

незалежність, безсторонність. Застосування принципу публічності має свої 

нормативні обмеження, які передбачають недопуск до зали судового засідання 

«в інтересах моралі, громадського порядку чи національної безпеки в 

демократичному суспільстві, якщо того вимагають інтереси неповнолітніх або 

захист приватного життя сторін, або – тією мірою, що визнана судом суворо 

необхідною, – коли за особливих обставин публічність розгляду може 

зашкодити інтересам правосуддя» [103]. 

У цьому аспекті важливого значення набуває положення Бангалорських 

принципів поведінки суддів щодо необхідності усвідомлення суддею того, що 

він є публічною особою, а тому має охоче приймати обмеження, накладені на 

нього законом та суспільством[8]. Такими обмеженнями є турбота про 

підтримку високого статусу судді під час реалізації права на свободу слова та 

віросповідання, дотримання антикорупційного законодавства (відмова від 

подарунків, позик, заповітів, якщо це може вплинути на прийняття судового 

рішення) та вимог щодо несумісності [170]. 

Відповідно до Бангалорських принципів: «дотримання етичних норм, 

демонстрація дотримання етичних норм є невід’ємною частиною діяльності 

суддів» [8]. Окрім цього, варто звернути увагу на положення Коментарів до 

Бангалорських принципів поведінки суддів: «Суддя має відчувати необхідність 

уникати контактів, які можуть дати суспільству привід припустити наявність 

будь-яких особливих взаємин між суддею і особою, якій суддя потенційно 

може посприяти. Наприклад, судді зазвичай слід утримуватися від поїздок в 

машині, за кермом якої поліцейський або адвокат, а у громадському транспорті 

не слід сидіти поруч зі стороною процесу чи свідком» [101, с.99]. 
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2. Національні етичні стандарти правової поведінки суддів – це національні 

документи (закони, кодекси, інструкції, правила), що регламентують морально-

етичні вимоги до суддів. Серед них: Конституція України (ст.126 і 129); Закон 

України «Про судоустрій і статус суддів»; Закон України «Про забезпечення 

права на справедливий суд», Кодекс суддівської етики 2013 року, Рішення від 

05.02.2015 та 04.06.2015 Ради суддів України, Положення про порядок та 

методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям 

кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення у редакції рішення 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 13.02.2018 року[196], Правила 

поведінки працівників суду (затверджені Рішенням Ради суддів України від 6 

лютого 2009 року) [204]. 

У Законі України «Про правила етичної поведінки» зазначалося, що цей 

документ «є правовою основою для кодексів чи стандартів поведінки» (стаття 

5), а порушення правил етичної поведінки «тягне за собою дисциплінарну, 

адміністративну, кримінальну та матеріальну відповідальність з урахуванням 

особливостей правового статусу таких осіб, визначених Конституцією і 

законами України» (стаття 18) [217]. Зазначений нормативно-правовий акт 

втратив чинність на підставі Закону України «Про запобігання корупції» [216]. 

Першим спеціальним документом, який визначав морально-етичні 

аспекти поведінки суддів, був Кодекс професійної етики судді від 15 грудня 

1999 року. Проте він, на думку багатьох науковців, не виконав основну свою 

функцію – захист незалежності судової гілки влади. Більше того, він визначав 

зазнадто строгі межі поведінки судді у судовій та позасудовій діяльності [31]. 

Згодом, у 2002 році, був прийнятий новий Кодекс професійної етики 

судді. Однак він містив деякі положення, які були колізійними щодо актів Ради 

Європи та Бангалорських принципів поведінки суддів. [151, с.125]. 

У статті 58 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» міститься 

положення про те, що питання етики суддів визначаються Кодексом 

суддівської етики (далі – Кодекс) [100] (чинна редакція затверджена ХІ 

черговим з’їздом суддів України 22 лютого 2013 року). Кодекс містить оціночні 

http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/192-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n1654
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0001415-13/paran4#n4
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0001415-13/paran4#n4
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критерії, при застосуванні яких треба апелювати до таких суспільних цінностей 

як чесність, гідність, ввічливість, справедливість, повага до учасників судового 

процесу, тактовність [171,с.244]. 

Структура Кодексу є логічною та послідовною, включає преамбулу і три 

розділи (20 статей), які регламентують загальні положення щодо етичної 

поведінки судді, поведінку судді під час здійснення правосуддя та його 

позасудову поведінку. 

У Кодексі зазначається, що «суддя має докладати всіх зусиль до того, щоб 

на думку розсудливої, законослухняної та поінформованої людини його 

поведінка була бездоганною». Стаття 4 Кодексу визначає інструкційний 

характер положень документа, порушення норм Кодексу «самі по собі» не 

можуть бути підставою притягнення до відповідальності [100]. Цікаво, що 

суддя федерального суду штату Мінесота (США) Пол A. Магнусон (Paul 

Magnuson) у Рекомендаціях по вдосконаленню Кодексу професійної етики 

судді України підтримує таке положення та пропонує залишити правила 

морально-етичної поведінки у рекомендаційній формі. [194, с.1]. 

До речі, у США федеральні судді повинні дотримуватись Кодексу 

поведінки суддів Сполучених Штатів, який виконує роль інструкцій з питань 

судової доброчесності, незалежності та неупередженості, а також містить 

вказівки щодо належної позасудової діяльності судді. 

Кодекс поведінки суддів США призначений для надання рекомендацій 

суддям і кандидатам на суддівські посади. Положення Кодексу про те, щоб 

суддя відповідав вимогам доброчесності, включає в себе заборону на поведінку, 

яка відображає будь-яку упередженість щодо учасників судового процесу. До 

грубих та образливих дій судді, що передбачають порушення Кодексу 

поведінки суддів, входять наступні: використання образливих висловлювань 

(застосування епітетів «расового» характеру, етнічного походження тощо) чи 

недоречного гумору, заснованого на негативних стереотипах; застосування 

ненормативної лексики; переривання мовлення захисника чи іншої особи; 
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залякування, що являє собою неповагу до учасників судового процесу; 

вульгарні жести тощо. [289]. 

Окрім цього, у США діє Кодекс поведінки працівників суду, який 

включає в себе етичні канони, що застосовуються до суддів та інших 

працівників суду, і дає вказівки щодо виконання ними службових обов’язків та 

участі у різноманітних зовнішніх заходах. Відповідно до його положень, 

представники федеральної судової влади повинні дотримуватися високих 

стандартів поведінки, щоб зберегти цілісність та незалежність судової влади, а 

кабінет судового працівника повинен відображати відданість громадськості 

[288]. 

Таким чином, судові органи США керуються у своїй діяльності кількома 

кодексами поведінки, що затверджені Судовою конференцією Сполучених 

Штатів та є основними джерелами етичних інструкцій для суддів та інших 

працівників суду.  

Науковець О.Б. Прокопенко рекомендує надати Кодексу суддівської 

етики в Україні офіційного статусу обов’язкового документа. На його думку, 

така умова повинна стати першим кроком для удосконалення рівня 

особистісних характеристик суддів в Україні [219, с.194].  

Задля узагальнення думок щодо вищезазначеної пропозиції науковця, ми 

провели анкетування, результати якого дали змогу визначити позиції теретиків 

та практиків у сфері права, а також інших громадян України (додаток 1, 

таблиця 1.4.). Так, 82 % з загальної кількості опитаних науковців, а також 51 % 

юристів-практиків та 73 % громадян України, які не займаються діяльністю, що 

пов’язана із юриспруденцією, підтримали необхідність закріплення Кодексу 

суддівської етики на законодавчому рівні. 

У контексті законодавчої регламентації необхідності дотримання 

морально-етичних засад суспільства варто звернути увагу на статтю 56 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів», що регламентує права та обов’язки 

судді та побудована за такою схемою: спочатку визначає права судді (п. 1-5), 

далі п. 6 «суддя повинен додержуватися присяги», далі п. 7, який закріплює 
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обов’язки (серед яких другий у переліку – дотримання правил суддівської 

етики), п. 8 – щодо проходження підготовки суддів, п. 9 – регулює питання 

нагородження судді державними грамотами та нагородами. 

Пропонуємо звернути увагу на логіку побудови даної статті у рамках 

пунктів 1-7 (включно). «Повинен» у п. 6 , виходячи з етимологічного значення 

слова означає: «… має своїм обов’язком, зобов’язаний щось робити, мати яку-

небудь якість, властивість»[191]. Це значить, що дотримання присяги суддею 

безперечно є його обов’язком. 

Відтак, необхідно внести зміни до п. 7 статті 56 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» та включити обов’язок «дотримуватись присяги» 

безпосередньо до усіх інших обов’язків судді. Пункт 6 статті необхідно 

виключити. Так, наприклад, дотримання присяги безпосередньо зазначене як 

пункт 1 у обов’язках члена Вищої ради правосуддя (стаття 20 Закону України 

«Про Вищу раду правосуддя») [213]. 

Частина науковців розглядає присягу як декларативну обіцянку, інша 

стверджує, що це зобов’язання, недотримання якого має юридичні наслідки. 

Виходячи з нормативного розміщення присяги судді і в Основному законі, 

можна зробити висновок, що присяга є обов’язком судді, який підлягає 

неухильному виконанню. Сам факт складення присяги несе за собою юридично 

визнану можливість здійснення правосуддя.[273, с.4]. 

Окрім цього, положення про необхідність дотримання суддею присяги, 

зазначене у Законі України «Про судоустрій і статус суддів», одночасно ставить 

вимогу по дотриманню суддею морально-етичних принципів поведінки, а 

також заборону на вчинення дій, що «порочать звання судді або підривають 

авторитет правосуддя» (стаття 57). [171]. Зміст присяги судді дає підстави 

вважати, що дотримання морально-етичних стандартів суддею є елементом 

дотримання присяги. 

Однак, відповідно до статті 4 Кодексу суддівської етики, порушення 

морально-етичних засад «не можуть самі по собі застосовуватися як підстави 

для притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності та визначати 
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ступінь їх вини» [100]. Словосполучення «не можуть самі по собі» підкреслює, 

що для притягнення судді до відповідальності необхідно порушення чинного 

законодавства, а норми Кодексу є нічим іншим як інструкціями для поведінки 

суддів у судовій та позасудовій діяльності.  

Можливість притягнення до дисциплінарної відповідальності не повинна 

означати контроль за судовою гілкою влади або бути засобом впливу на суддів. 

Порядок притягнення суддів до такої відповідальності регламентується 

законодавством про судоустрій [172, с.114]. 

Відповідно до пункту 1 статті 109 Закону дисциплінарне стягнення щодо 

судді може застосовуватись у вигляді: 1) попередження; 2) догани; 3) суворої 

догани; 4) тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя; 5) 

переведення до суду нижчого рівня; 6) звільнення з посади судді. 

У рамках нашого дослідження, цікавою є підстава притягнення судді до 

дисциплінарної відповідальності, визначена пунктом 3 статті 106 Закону, а 

саме: «допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває 

авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, 

відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших норм 

суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру 

до суду, прояв неповаги до інших суддів, адвокатів, експертів, свідків чи інших 

учасників судового процесу[218]. 

Пункт 3 статті 106 Закону є цікавим у тому аспекті, що фактично є 

порушенням присяги судді, яка передбачає «не вчиняти дій, що порочать 

звання судді або підривають авторитет правосуддя» (стаття 57 Закону). Звідси 

випливає, що порушення присяги є підставою для притягнення до 

дисциплінарної відповідальності. 

Відповідно до п. 4 статті 109 попередження, догана та сувора догана не 

застосовуються до судді при вчиненні ним вищезазначених проступків. Тобто 

при порушенні присяги суддя може бути притягнутий до дисциплінарної 

відповідальності у вигляді тимчасового відсторонення від здійснення 

повноважень судді, переведення до суду нижчого рівня або звільнення. 
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При виборі виду стягнення слід враховувати вид проступку та його 

наслідки, ступінь вини та особу судді, наявність на момент притягнення до 

відповідальності інших стягнень. 

Суддя звільняється з посади у разі: 1) вчинення істотного 

дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування 

обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його 

невідповідність займаній посаді; 2) порушення обов’язку підтвердити 

законність джерела походження майна (пункт 8 статті 109). 

Перша підстава є підставою звільнення у випадках, передбачених 

пунктом 9 статті 109. Для нашого дослідження становлять інтерес лише дві 

умови, за яких: суддя допустив поведінку, що порочить звання судді або 

підриває авторитет правосуддя, у тому числі в питаннях моралі, чесності, 

непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання 

інших етичних норм та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну 

довіру до суду; установлено факт недоброчесної поведінки судді. Чому ці 

умови? Бо вони є порушенням присяги. 

І взагалі підстави притягнення до будь-якої форми відповідальності є 

порушенням присяги, бо суддя так чи інакше порушує норми законодавства та 

морально-етичні засади суспільства. Це вже питання для дискусій. 

Так, деякі науковці вважають, що «дисциплінарна відповідальність суддів 

та відповідальність за порушення ними присяги – це фактично один вид 

відповідальності, а саме – дисциплінарний, а звільнення суддів з посади є не що 

інше як дисциплінарний захід, який реалізується в межах дисциплінарної 

відповідальності [180, с.95]. Основною метою притягнення до такої 

відповідальності є «забезпечення виконання службових обов’язків, дотримання 

дисципліни, а відтак і стабільності функціонування будь-якого органу чи 

установи [280, с.42]. 

До судової реформи 2016 року порушення суддею присяги було 

закріплено в Основному Законі як підстава для звільнення судді з посади. 
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Тобто, фактично порушення присяги було підставою для притягнення судді до 

конституційно-правової відповідальності. 

Межі порушення суддею присяги були і залишаються нечіткими. Відтак, 

скасування положення Конституції України щодо звільнення судді за 

порушення присяги не вирішило проблему правової невизначеності щодо 

розуміння сутності та змісту такого порушення. 

Окремі положення статті 109 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» суперечать самі собі. З одного боку, виходячи з пункту 4 статті 109 за 

порушення присяги можливе притягення до будь-якої з трьох форм 

дисциплінарного стягнення, з іншого (відповідно до пункту 9 цієї ж статті) – 

єдиною формою відповідальності за порушення присяги судді є звільнення з 

посади. 

Дотримання суддею присяги передбачає, що поведінка судді під час 

виконання своїх функцій по відправленню судочинства та у приватному житті є 

бездоганною. Наявність такої поведінки означає не лише дотримання етичних 

норм, але й недопущення думки громадськості про їх порушення. Суддя 

повинен своєю поведінкою не ставити під сумнів незалежність, справедливість, 

гуманність, професійність, добросовісність [182]. 

Виходячи з наведеного, робимо висновок, що не варто бачити у Кодексі 

суддівської етики законодавчо закріплену можливість притягнення суддів до 

дисциплінарної відповідальності. Необхідність притягнення суддів до будь-якої 

форми відповідальності за порушення морально-етичних вимог повинна 

визначатися шляхом правильного тлумачення та застосування норм чинного 

законодавства у комплексі з положеннями Кодексу. 

Порядок розгляду невідповідності судді (кандидата на посаду судді) 

критеріям професійної етики і доброчесності відповідно до інформації, наданої 

Громадською радою доброчесності, визначається пунктом 4.10 Регламенту 

ВККС України. Суддя повинен бути ознайомлений з інформацією або 

висновком з цього питання, а також наділений правом надати Громадській раді 

доброчесності пояснення. Обговорення інформації або висновку здійснюється 
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шляхом співбесіди судді, в якій Уповноважений представник Громадської ради 

доброчесності має право брати активну участь. Рішення про відповідність судді 

критеріям професійної етики та доброчесності вважається ухваленим, якщо за 

нього проголосували 11 і більше членів ВККС України, набирає чинності з дня 

його ухвалення та не підлягає повторному розгляду під час інших процедур 

кваліфікаційного оцінювання судді чи кандидата на посаду судді. У разі 

прийняття рішення про невідповідність зазначеним вимогам, воно також 

набуває чинності з дня його ухвалення [222, с.13]. 

Основною метою створення Громадської ради доброчесності (далі – ГРД) 

є сприяння ВККС України «у встановленні відповідності судді (кандидата на 

посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей 

кваліфікаційного оцінювання»[50]. У своїй діяльності ГРД керується Кодексом 

суддівської етики та коментарем до нього, Бангалорськими принципами 

поведінки суддів та Положенням про порядок та методологію кваліфікаційного 

оцінювання від 03.11.2016 року [166]. Рада діє на підставі Регламенту, 

відповідно до статті 2 якого має своєю основною метою «утвердження 

доброчесності та високих стандартів професійної етики у суддівському 

корпусі» [223, с.2]. 

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» не містить вичерпного 

переліку критеріїв доброчесності та професійної етики, наявність яких повинна 

визначати ГРД, натомість Закон містить положення про необхідність 

дотримання суддями Кодексу суддівської етики [262, с.3]. Виходячи зі змісту 

«Узагальнення практики Громадської ради доброчесності з аналізу на 

відповідність критеріям професійної етики та доброчесності кандидатів на 

посади суддів Верховного Суду», такими вимогами є: « … в аспекті 

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; … у рамках компетентності і старанності – 

http://vkksu.gov.ua/userfiles/doc/poriadok_ta_metod.pdf
http://vkksu.gov.ua/userfiles/doc/poriadok_ta_metod.pdf
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неналежне оформлення документів; використання нормативних актів 

радянського періоду для вмотивування рішень про заборону мирних зібрань; 

недотримання практики ЄСПЛ; недотримання вимоги щодо розумних строків 

розгляду справ, вчасного оприлюднення судових рішень; порушення принципу 

гласності судового процесу» [262, с.4-9]. 

У звіті Ради суддів України про виконання завдань органів суддівського 

самоврядування у період з вересня 2015 року до лютого 2018 року, йдеться про 

те, що одним із комітетів у складі ради є комітет етики, врегулювання 

конфлікту інтересів та професійного розвитку суддів. [80, с.2]. Повна назва – 

Комітет з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції і 

врегулювання конфлікту інтересів (далі -Комітет) [102]. 

Щодо врегулювання конфлікту інтересів як одної з функцій Комітету, до 

Ради суддів України звернення надходять регулярно. Найчастіше виникають 

питання, пов’язані з мережею Інтернет. Зокрема, чи може суддя товаришувати з 

учасниками судового процесу, адвокатами чи прокурорами у соціальних 

мережах; чи може бути це підставою для відводу судді. Окрім цього, 

виникають й інші проблеми. Наприклад, чи може суддя коментувати дописи, 

які викликали резонанс та супровуджуються жвавою дискусією користувачів. 

Для врегулювання таких конфліктів планується внести зміни до чинного 

Кодексу суддівської етики[45]. Поряд з цим, Рада суддів України також має на 

меті розробити загальні етичні правила для учасників судового процесу, 

діяльність яких передбачена Розділом VIII Конституції України «Правосуддя» 

[259]. Судді, як і інші громадяни, мають право на свободу вираження своїх 

поглядів, однак вони повинні реалізовувати таке право з урахуванням принципу 

їх незалежності та зовнішнього вигляду неупередженості та підтримки довіри 

до судової системи та її юрисдикційних органів. 

Суддя будь-якого суду є «уособленням правосуддя у державі», а його 

високий соціальний статус вимагає бездоганної поведінки у всіх сферах його 

життя [70, с.118]. Представники феміди є складовою частиною суспільства, а 

тому, як і інші громадяни держави, вони можуть мати власні погляди та позиції 
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у кожній сфері суспільного життя, однак наявність етичних вимог до судді 

передбачає можливість оцінки його поведінки з точки зору професійної етики 

судді.  

В аспекті дослідження відповідальності за дотримання суддею морально-

етичних норм варто звернути увагу на зарубіжний досвід у цій сфері. Так, у 

Литві діє Комісія з питань судової етики та дисципліни, до компетенції якої 

належать питання про встановлення дисциплінарних заходів проти 

суддів. Комісія складається з семи членів: два члени Комісії призначаються 

Президентом Республіки, один кандидат у комісію призначається спікером 

Сейму, чотири кандидатури – суддівською радою. Суддівська рада затверджує 

Голову Комісії з числа призначених членів Комісії з питань судової етики та 

дисципліни [299]. 

Цікаво, що за порушення Кодексу етики суддів у Литві передбачено 

притягнення до дисциплінарної відповідальності. При цьому саме Комісія з 

питань судової етики та дисципліни порушує справу про притягнення судді до 

відповідальності за такою підставою, а розгляд справи здійснюється Судом 

честі (The Judicial Court of Honour) [298]. 

В Іспанії питання етики суддів у судовій та позасудовій діяльності 

регулюються Принципами судової етики («Principles of Judicial Ethics»). Як 

зазначається у преамбулі, цей документ створений з метою зміцнення 

суспільної довіри до суддів, визначаючи моделі поведінки суддів. Текст 

документа побудований на основі трьох ключових засад:  

- незалежності – що створює простір для прийняття об’єктивного рішення, 

вільного від зовнішнього впливу; 

- неупередженості – що підкреслює роль судді як третьої сторони, 

виключеної з інтересів у спорі;  

- цілісності – яка вимагає від тих, хто здійснює судову юрисдикцію, 

узгодженості з принципами здійснення судочинства, повагою до людської 

гідності, у тому числі у позасудовій поведінці. 
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З Принципів судової етики, що діють в Іспанії (далі – Принципи), 

випливає, що: 

- порушення судової етики не є підставою притягнення до дисциплінарної 

відповідальності; 

- судова етика діє як позитивний стимул, оскільки спрямована на 

вдосконалення судді, тоді як дисциплінарна відповідальність «працює» на 

підставі негативної стимуляції, оскільки є санкцією. Тому ефективність 

Принципів виявиться тоді, коли кожен суддя буде вважати їх своєю власною 

моделлю поведінки; 

- якщо етика, як правило, є життєвою позицією, судова етика є обіцянкою 

справедливості, оскільки включає в себе наявність тих якостей, які необхідні 

для досягнення мети, визначеної Конституцією – захисту прав громадян; 

- рівень дотримання Принципів визначається безпосередньо особами, що 

звертаються за захистом порушених прав до суду, тим самим формуючи 

громадську думку щодо здійснення правосуддя в державі. Це є одною з 

основних причин, чому применшувати значення таких принципів чи взагалі 

ігнорувати їх, не можна.  

Повернемось до Кодексу суддівської етики в Україні, положення якого 

викладені у вірному порядку, а зміст складає позитивне враження щодо 

послідовності викладу думок. Однак є деякі моменти на які хотілося б звернути 

увагу. 

1. Незрозумілим залишається, чому у Кодексі не міститься суттєве 

положення, яке було присутнім у його проекті – щодо прийому суддею 

подарунків, позик та послуг тощо [151, с.121]. Вважаємо за потрібне включити 

пункт 2 до статті 19 Кодексу у наступній редакції: «Суддя, члени його родини, 

працівники суду, в якому суддя здійснює повноваження по відправленню 

правосуддя, не повинні приймати будь-які блага (подарунки, позики, послуги), 

які можуть поставити під сумнів їх упередженість та правосудність рішення». 

У цьому аспекті заслуговують на увагу положення Бангалорських 

принципів: «За умови відсутності заборон, що містяться в законі, чи інших 
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законних обмежень, що пов’язані з публічним викриттям, суддя має право 

приймати відповідні до випадку пам’ятні подарунки, нагороди та привілеї, 

якщо вони зроблені без наміру якимось чином вплинути на виконання ним 

своїх посадових обов’язків та не мають корисливих намірів [8]. 

2. Статтю 13 варто доповнити пунктом 2 такого змісту «Суддя повинен 

старанно виконувати адміністративні обов’язки, сприяти виконанню 

адміністративних обов’язків іншими працівниками суду». 

3. У статті 20 як пункт 1 слід викласти таке положення: «Суддя не 

повинен бути ізольованим від суспільства»; пункт 2 залишити у вигляді цієї ж 

чинної сьогодні статті 20) – «Участь судді у соціальних мережах, Інтернет-

форумах та застосування ним інших форм спілкування в мережі Інтернет є 

допустимою, проте суддя може розміщувати, коментувати лише ту інформацію, 

використання якої не завдає шкоди авторитету судді та судової влади». [100] 

Так, виходячи зі змісту положень Принципів Міжнародної асоціації юристів, 

судді повинні повинні використовувати соцмережі, усвідомлюючи усю 

відповідальність перед суспільством за свої висловлювання, та пам’ятати, що 

«коли юристи демонструють себе в мережі у професійній якості, їх слова 

можуть розцінюватися як юридичні консультації» [212]. 

Правила суддівської етики, які розроблені на рівні національного 

законодавства, безперечно, не є досконалими. Сьогодні Рада суддів України 

вже створила робочі групи для удосконалення Кодексу суддівської етики та 

Правил поведінки працівника апарату суду [99]. Вважаємо, що слід підійти до 

такого розгляду комплексно. Одним із шляхів вирішення такої проблеми є 

дискусія, яка забезпечить різнобічне дослідження даного питання. 

З питань суддівської етики проводяться круглі столи, наприклад – 

засідання круглого столу у Львові «Конфлікт інтересів та етика у сфері 

правосуддя». Метою зібрання фахівців було вирішення питань щодо 

врегулювання конфлікту інтересів суддями, прокурорами та адвокатами [105]. 

Тобто певні кроки у вдосконаленні процедури здійснення судочинства 
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незалежними суддями, а також реалізації норм антикорупційного 

законодавства, все-таки робляться. 

Судді, разом з іншими представниками юридичного фаху, повинні бути 

об’єднані єдиною метою – захистом прав людини. Враховуючи той факт, що всі 

вони належать до єдиної професійної спільноти, ключовими факторами у їхній 

діяльності, поряд з компетентністю, повинні стати чесність та порядність, а у 

взаємодії між собою відносини повинні будуватись на основі взаємної поваги 

та тісної співпраці , зумовленої спільним завданням. 

Вдосконалення правової поведінки суддів можливе завдяки саморозвитку 

судді з метою виховання найкращих особистісних якостей. Тільки суддя з 

високим рівнем правової свідомості відповідає тим вимогам, які 

прeд’являються до нього як до фахівця у сфері права, що спроможний 

досконало організувати судовий процес та з усією компетентністю, з 

урахуванням критеріїв морально-етичного характеру, здійснити правосуддя. 

Беззаперечним є той факт, що репутація судді у суспільстві повинна бути 

гідною. Термін «репутація» тлумачиться як «громадська думка» [225]. Гідний – 

«достойний», «шановний», «який заслуговує або вартий чого-небудь» [41]. 

Гідність – це «сукупність рис, що характеризують позитивні моральні якості», 

«усвідомлення людиною своєї громадської ваги, громадського обов’язку»[42]. 

Таке положення слід включити як вимогу до кандидата на посаду судді та 

закріпити на законодавчому рівні шляхом доповнення статті 56 Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» («Права та обов’язки судді») окремим 

положенням такого змісту: «Суддя повинен мати гідну репутацію». 

Об’єктивність та нeзалeжність, дотримання eтичниx норм, 

компeтeнтність та постійне удосконалення фахових знань є нeодмінними 

критeріями якісного виконання функцій суду. Нeобxідність враxування циx 

принципів при формуванні загальної xарактeристики ідeальної профeсійної 

правосвідомості суддів має важливe значeння як на міжнародному рівні, так і 

для будь-якої дeмократичної правової держави. 
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3.2. Теоретико-практичні аспекти організації професійної підготовки та 

відбору суддів як важливої складової формування правосвідомості судді 

Проблематика добору кандидатів на посаду судді, підготовки та 

підвищення кваліфікації суддів завжди є актуальною та досліджуваною, 

оскільки від досконалості законодавчого закріплення та фактичного механізму 

реалізації критеріїв та вимог до представників судової гілки влади залежить 

справедливість вирішення того чи іншого спору, правосудність судового 

рішення. 

Відповідно до положень Стратегії реформування судоустрою, 

судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 р. р. ( далі – 

Стратегія) «на сьогодні система правосуддя не виконує поставлені перед нею 

завдання на належному рівні». Однією з причин такої ситуації є 

«недосконалість кадрового планування в системі судової влади»[251]. 

Найбільш правильного методу добору кандидатів на суддівські посади не 

існує. Однак є єдина вимога до будь-якої форми обрання та призначення – 

мотиви відбору повинні бути чесними [157]. У Загальній хартії суддів 

зазначено, що відбір кандидатів на посаду судді повинен проводитися за 

об’єктивними критеріями, в основі яких лежить відповідна кваліфікація. Відбір 

має здійснюватись незалежним органом, що включає в себе достатню кількість 

судового представництва [74].  

Стаття 10 Основних принципів незалежності судових органів стверджує, 

що «особи, відібрані на судові посади, повинні мати високі моральні якості і 

здібності, а також відповідну підготовку і кваліфікацію в галузі права ... При 

підборі суддів не допускається дискримінація щодо даної особи за ознаками 

раси, кольору шкіри, статі, релігії, політичних та інших переконань, 

національного або соціального походження, майнового, станового та іншого 

становища, чи не є дискримінаційною вимога про наявність громадянства 

відповідної країни кандидата на посаду судді»[176].  
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Відповідно до Висновку № 17 (2014) Консультативної ради європейських 

суддів щодо оцінювання діяльності суддів, якості правосуддя і поваги до 

незалежності судової влади, суддя повинен відповідати наступним вимогам:  

- професійна компетентність ( наявність фахових знань, вміння проводити 

судовий процес, знання права); 

-  особиста компетентність (уміння осягнути великий обсяг роботи);  

- соціальна компетентність (вміння бути арбітром, повага до учасників 

процесу) [28, с.10]. 

Компетентність розглядається сучасними науковцями як «індикатор 

реального результату сучасної підготовки, який проявляє здатність людини 

розв’язувати проблеми, характерні для певної сфери діяльності» [63, с.56]. 

Компетентність судді є важливою умовою його незалежності. Суддя, який не 

володіє вищезазначеними характеристиками (професійними, особистими, 

соціальними, комунікативними), не може вважатись насправді незалежним [78, 

с.8]. 

На думку А.В. Семенової та Л.Є. Зуєвої, професійна компетентність – це 

«інтегрована характеристика особистості фахівця, під якою розуміють 

наявність необхідного для успішного виконання професійної діяльності 

комплексу ставлень, цінностей, знань, умінь й навичок, що проявляються у 

спроможності сприймати індивідуальні, професійні та соціальні потреби; у 

забезпеченні соціальної і професійної самореалізації у сфері судочинства, а 

також дають можливість професійного та особистісного самовдосконалення 

протягом всього життя» [240, с.113]. 

Н.М. Стеценко зауважує, що професійна компетентність охоплює такі 

характеристики: гностичну (когнітивну) складову – передбачає наявність 

професійних знань; регулятивну – дає змогу оперувати фаховими знаннями для 

вирішення професійних завдань; рефелексивно-статусну – дозволяє 

здійснювати права, які визначені правовим статусом особи; нормативну – 

передбачає наявність певної сфери повноважень; що відображає коло 

http://www.arbitr.gov.ua/files/pages/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%20%E2%84%96%2017.pdf
http://www.arbitr.gov.ua/files/pages/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%20%E2%84%96%2017.pdf
http://www.arbitr.gov.ua/files/pages/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%20%E2%84%96%2017.pdf
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повноважень, сферу професійного знання; комунікативну – дає змогу здобути 

нові знання та практичні навички під час спілкування [250]. 

Комунікативна компетентність судді передбачає наявність навиків 

професійного спілкування судді, а також здатність адекватно себе вести за 

різноманітних обставин (у тому числі напруженого й характеру). Здійснення 

повноважень суддею є неможливим без комунікативної діяльності. Навіть 

позасудове життя судді наповнене публічним змістом, а суспільна довіра до 

суду значною мірою залежить від діалогу з громадськістю [235, с.19-21]. 

Суддя повинен відповідати діловим якостям, які пред’являються до 

нього. На думку Денисевича А.Ю, «ділові якості – це сукупність особистісних 

(працьовитість, посидючість, комунікабельність, ініціативність, 

відповідальність, наполегливість тощо) професійних, а інколи й моральних 

якостей, досвіду роботи у відповідній галузі та особистісних здобутків 

працівника, які здатні відобразити, наскільки успішно він виконує покладені 

обов’язки»[59, с.32]. 

Ділові якості – це ті якісні характеристики, наявність яких виявляється на 

усіх етапах оцінювання: професійні, особисті, соціальні та інші. Деякі науковці 

стверджують, що ділові якості входять у структуру професійних, однак, ми 

змушені не погодитись з такою позицією, оскільки «діловий», грубо кажучи, це 

«той, що підходить для діла», тобто відповідає всім необхідним критеріям, що 

від нього вимагаються, і здатний ефективно здійснювати свої повноваження. 

Однією з умов ефективного здійснення повноважень суддею є наявність 

вміння правильно розпоряджатись часом. Суддя, який оперує у своїй діяльності 

знаннями з тайм-менеджменту «здатний належним чином, в межах робочого 

часу виконувати свої обов’язки. У нього не виникає проблем з членами сім’ї 

через те, що він весь свій час проводить на роботі» [81, с.4]. 

З моменту призначення на посаду до судді ставляться підвищені вимоги. 

З цього часу особа є публічною людиною, дії якої оцінюються не лише 

учасниками спору, але й іншими членами суспільства.
. 
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Високі вимоги до кандидата на посаду судді пояснюються 

відповідальністю перед державою та суспільством, а також навантаженням 

різнобічного характеру, що покладено на представників феміди. До таких 

критеріїв належать: вік, громадянство, освіта, стаж, високі моральні та ділові 

якості, спеціальна підготовка суддів, стажування тощо [210, с.43]. 

Відповідно до п. 1 ст. 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

суддею 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. Законом можуть бути пeрeдбачeні 

додаткові вимоги для призначeння на посаду судді. Окрім цього, для суддів 

спeціалізованиx судів відповідно до закону можуть бути встановлeні інші 

вимоги щодо освіти та стажу профeсійної діяльності» [218]. Вважаємо вдалими 

зміни законодавства щодо підвищeння вимог до віку особи, яка можe стати 

суддeю, та до стажу роботи в галузі права. Нагадаємо, що до внeсeння змін вік, 

з якого особа могла займати посаду судді, становив 25 років, а стаж роботи в 

галузі права для зайняття такої посади становив 3 роки.  

Відповідно до опитування суддів, здійсненого на замовлення Агентства 

США з міжнародного розвитку (USAID) за період 2006-2007 р. р., в основному 

вік суддів у межах 31-60 років становить 91 % опитаних, з них 40 % - віком 41-

50 років, до 41 року – 37 %, старших за 50 років – 23 % [205, с.4]. Опитування 

суддів 2016 року показало, що вік суддів у межах 31-49 років становить 63,9 % 

опитаних [241, с.5]. 

Однак, вважаємо, що і 30-річний вік є недостатнім для здійснення 

судочинства. З 24-27 років у майбутнього судді відбувається професійна 

адаптація, що проявляється у формуванні професійних умінь, знань та навичок 

та характеризується чіткою визначеністю у виборі професії з усвідомленням її 

важливості та власної відповідальності. У 30 років людина є ще занадто 

молодою, як правило значно молодшою за інших учасників судового процесу, 

внаслідок чого значна частина населення ставиться до молодого судді з 
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особливим скептицизмом, оскільки вважають, що не може їх судити особа, 

молодша за них. 

Існує і інша частина громадян, які вказують, що якщо суддя з усією 

майстерністю вміло демонструє свої фахові знання та навички, то вік судді не 

впливає на формування думки щодо правомірності прийнятого судового 

рішення. З приводу мінімального вікового цензу для судді в Україні нами було 

проведено соціологічне опитування. Серед опитуваних – 300 громадян різного 

віку, з них 100 членів професорсько-викладацького складу юридичного 

факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; 78 

практикуючих юристів, серед яких судді, прокурори та адвокати; 122 громадян, 

які займаються діяльністю, що не пов’язана з юриспруденцією. Так, 57 % ( 171 

громадянин), тобто більше половини опитаних, підтримали нашу позицію щодо 

необхідності збільшення вікового цензу для кандидатів на зайняття суддівських 

посад (Додаток 1, таблиця 1.5). 

Оскільки суддя є арбітром під час проведення судового засідання, на 

нього покладається функція організації судового процесу. До 35-річного віку 

суддя в ідеалі повинен попрацювати на посаді адвоката, прокурора, для того 

щоб вміти «тримати баланс» у судовому засіданні. Розуміння особливостей 

адвокатської та прокурорської діяльності дасть можливість забезпечити 

належну реалізацію принципу змагальності сторін судового процесу. 

Безумовно, попередня діяльність особи деяким чином впливає на сьогоднішнє 

здійснення повноважень як судді. Однак при саморозвитку та вдосконаленні 

професійно-компетентнісних характеристик як судового арбітра, такі випадки 

мають місце лише на початкових стадіях зайняття суддівською діяльністю. Ще 

одним аргументом на користь висунутого положення є те, що здобути певні 

вміння та навички є можливим і працюючи на інших посадах. Важливо, щоб 

особа перебувала у «процесуальному середовищі, бачила провадження 

зсередини. «Досвід суддівства – це не той досвід, який ти маєш переймати у 

судді. Тобто якщо ти не був секретарем судового засідання і не бачив ніколи 

процесу, якщо ти після того не був помічником і не писав тих процесуальних 
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документів, то по-іншому влитись у суддівство не можна, аніж ходити у процес 

за суддею, як те телятко за коровою. І дуже велике значення має – знайти того 

наставника, такого достойного…» [60, с.27,28 ]. На нашу думку, 35-річний вік – 

це мінімальний віковий ценз, якому повинен відповідати суддя в Україні. 

Професійна кар’єра особи до зайняття суддівською діяльністю 

безперечно накладає відбиток на професійну правосвідомість. Як правило, 

значна частина суддів, що сьогодні перебувають на суддівських посадах, 

раніше працювали в судах або в правоохоронних органах (за статистичними 

даними 42,3 % суддів працювали в апараті суду, з них 29,2 % були помічниками 

суддів; 27,3% опитаних працювали в правоохоронній системі [241, с.6]). 

Окрім цього пропонуємо зменшити до 60 років вік, до якого можна 

здійснювати судову функцію. Адже після досягнення цього віку активність 

особи йде на спад. Натомість 25 років перебування на посаді судді – це цілком 

достатній термін повноважень, що дає змогу у повній мірі реалізувати та 

об’єктивно застосувати фахові знання, уміння та навички. 

У цьому аспекті є цікавим досвід зарубіжних країн. Так, у Великобританії 

судді зазвичай призначаються з числа осіб, старших за 40 років, які першу 

частину своєї професійної діяльності присвячують роботі як адвокати або 

повірені. Судді апеляційних судів і окружних судів призначаються на свої 

посади лише після роботи протягом деякого часу на посаді суддів судів 

нижчого рівня, таким чином відбувається просування по кар’єрній драбині в 

ієрархічному порядку. 

Окрім вікового цензу для кандидатів на посаду судді встановлюються і 

інші вимоги. Професійні судді в Україні не можуть належати до політичниx 

партій та профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати 

представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, 

виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої 

(частина друга статті 127 Конституції України) [104]. 

Відповідно до п. 4 ст. 54 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

суддя не може належати до політичної партії чи професійної спілки, виявляти 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html
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прихильність до них, брати участь у політичних акціях, мітингах, страйках. 

Перебуваючи на посаді, суддя не може бути кандидатом на виборні посади в 

органах державної влади (крім судової) та органах місцевого самоврядування, а 

також брати участь у передвиборчій агітації. [218]. 

Щодо законодавчого закріплення членства суддів у політичних партіях, 

звернемо увагу на Швейцарію. Обов’язковою умовою обрання на суддівську 

посаду є належність до тої чи іншої партії. Як зауважує Рене Бахер, президент 

апеляційного суду землі Базель, за таких умов у цій державі цілком відсутня 

політизація судової гілки влади. Суддівські посади розподіляються за 

пропорційною системою найбільш впливовими партіями парламенту, однак 

після обрання на посаду суддя повинен припинити членство у партії. Такий 

специфічний спосіб добору суддів у Швейцарії пояснюється тим, що суддя, як і 

будь-який інший громадянин, має свої політичні погляди, які певним чином 

виявляють сприйняття ним різних суспільних явищ. [11]. Ми змушені не 

погодитись з таким способом відбору кандидатів на суддівські посади, оскільки 

це суперечить принципу поділу державної влади.  

Також було б виправданим, щоб доктори юридичних наук мали певні 

«пільги» при відборі на посаду судді і звільнялися від відбіркового іспиту, 

проходячи в загальному порядку всі інші стадії відбору, як практикується у 

Португалії. Під час написання наукової роботи у формі такого дослідження 

суддя розвивається та вдосконалюється, здобуває нові знання, працює з 

широким обсягом нормативної бази, ознайомлюється та аналізує великий 

спектр наукової літератури. Суддя, доктор права, є особою з високим рівнем 

знань та здатністю до аналітичного мислення. Відповідно, складення 

«вступного» іспиту, на наше переконання, вбачається непотрібним. 

До питання відбору суддів слід ставитися максимально уважно, 

враховуючи не лише наявність фахових знань, а й здатність визнавати місце 

судової влади у системі стримувань і противаг (основна функція – здійснення 

судочинства, а законотворчість є характерною діяльністю законодавчої гілки 

влади); вміння бути представником держави та захищати інтереси всього 
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суспільства (а не окремої категорії осіб); здібність вдало компонувати норми 

права та моралі задля прийняття правосудного рішення. [48, с.248]. 

Відбір кандидатів на посаду судді повинен передбачати комплексне 

вивчення його особистості задля оцінки його професійної придатності у цій 

сфері, метою відбору є виявлення відповідності кандидата вимогам, що 

висуваються законодавством держави. 

У Німеччині для відбору кандидатів на посаду судді створюється 

спеціалізований орган «відбіркова комісія», головою якого є уповноважений 

земельний міністр або його заступник в уряді земель. Відтак, судді спочатку 

перебувають на випробовувальному терміні перебування на посаді. Така умова 

стосується як новопризначених суддів, так і тих, що пройшли підвищення 

кваліфікації. Ця вимога міститься у ч. 2 статті 9 Закону Німеччини «Про 

суддів». Цей термін триває 3 роки, протягом яких судді працюють у різних 

судах або ж працюють в одному суді, однак у різних сферах права. В багатьох 

федеральних землях практикується призначення таких суддів на період 

випробовувального терміну прокурорами. Це свідчить про розуміння 

значимості суддівської професії. 

Якщо під час цього терміну з’ясовується, що претендент не підходить для 

виконання судових функцій, його звільняють (на практиці це трапляється рідко). 

Якщо ж протягом випробовувального терміну майбутній суддя зарекомендував 

себе як кваліфікований фахівець з високими моральними якостями, він знову 

проходить перевірку у випробовувальній комісії та за наявності позитивного її 

рішення призначається на посаду судді пожиттєво. 

У Литві, наприклад, інституційне забезпечення відбору суддів фактично 

здійснюється двома органами – Екзаменаційною комісією та Відбірковою 

комісією кандидатів на посаду судді. 

Екзаменаційна комісія кандидатів на посади суддів (далі – Екзаменаційна 

комісія) формується відповідно до частини 1 статті 54 Закону «Про суди» Радою 

суддів у складі семи на трирічний строк. Принаймні чотири члени Комісії 

повинні бути суддями. Голова Ради суддів призначає до складу Комісії двох 
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суддів та ще одного члена, що має науковий ступінь у сфері права, у той час як 

найвищий орган суддівського самоврядування та Міністр юстиції призначають 

ще по одному судді та особі, що має науковий ступінь за юридичним 

спрямуванням. Голова Комісії призначається Радою суддів з числа членів 

першої.  

Екзамен щодо відповідності вимогам на посаду судді проводиться 

щонайменше один раз на півроку. Голова Комісії призначає дату, час та місце 

проведення перевірки кандидатів на посаду судді, а також зазначає перелік осіб, 

які проходитимуть перевірку. Екзамен складається з двох частин: теоретичної та 

практичної. Екзаменаційні білети оновлюються щонайменше один раз на рік, за 

винятком випадків, коли протягом цього періоду не було жодного кандидата, 

який міг би скласти іспит. Рішення Комісії про результати оцінювання може 

бути оскаржене Радою суддів протягом десяти днів після його оголошення. 

Якщо скарга Ради суддів була задоволена, а рішення Комісії стосовно 

результатів експертизи було скасовано, особа, яка виявила намір стати суддею, 

під час найближчого засідання Комісії має право ще раз бути розглянутою як 

кандидат на посаду судді [297]. 

Відбіркова комісія кандидатів на посади суддів (далі – Відбіркова комісія) 

відповідно до положень статті 55 
1
 Закону «Про суди» є Комісією, метою якої є 

надання кандидатур на посаду судді Президенту Республіки для їх призначення. 

Відбіркова комісія складається з семи осіб та утворюється Президентом 

Республіки на строк протягом трьох років. Три члени Відбіркової комісії – 

судді, інші чотири члени – представники громадськості. Президент Республіки 

призначає Голову Відбіркової комісії з числа членів Комісії [300]. 

Відбіркова комісія діє на підставі положень Конституції Литовської 

Республіки, Закону «Про суди», інших законів та правових актів Республіки. 

Діяльність Відбіркової комісії грунтується на принципах колегіальності, 

неупередженості, незалежності, об'єктивності та законності. Комісія несе 

відповідальність за такі процедури відбору: відбір кандидатів на посаду судді у 

районні суди; відбір кандидатів на суддівські посади в окружні суди, обласні 
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адміністративні суди, апеляційні суди та вищий адміністративний суд 

Литовської Республіки; відбір кандидатів на посаду голови, заступника голови 

або голови підрозділу в окружному, районному суді, обласному 

адміністративному суді, вищому адміністративному суді та апеляційному суді 

Литовської Республіки; відбір суддів задля переведення до іншого суду того ж 

рівня або суду того ж рівня, але іншої юрисдикції; відбір суддів, які виявили 

бажання стати суддею будь-якого суду нижчого рівня, але іншої юрисдикції: 

будь-які судді вищих судів, які були звільнені за їх вимогою, призначені до 

іншого судового органу або переведені в інший суд на їхнє прохання, щодо 

призначення до суду того ж рівня або суду нижчого рівня, якщо пройшло менше 

ніж п'ять років з моменту його суддівської діяльності. 

Таким чином, «більша частина комісії – це представники академічної 

громади, журналісти, політологи, діячі, яким можна довіряти. І ця комісія 

дивиться не тільки на кваліфікацію, а також і на людські якості претендента, і 

тоді вже пропонує главі держави перелік» [164]. 

Так, школа суддів у Португалії не проводить іспитів на знання норм 

права, оскільки судді повинні знати право apriori. Натомість, майбутні 

кандидати на посаду судді проходять перевірку на моральність та 

справедливість (шляхом відповіді на тестові питання). Однією з форм контролю 

є розв’язання задачі – винесення судового рішення. Якщо рішення відповідає 

нормам права, однак не є справедливим – іспит не здано. Така особа визнається 

такою, що не може обіймати посаду судді. [131]. 

Вважаємо практику проведення іспиту у формі винесення судового 

рішення вдалою, оскільки суддею повинна бути, у першу чергу, особа порядна, 

з високим почуттям справедливості. На наше переконання, якщо під час 

здійснення суддівського розсуду суддя буде справедливо компонувати норми 

права та моралі, то рішення, безперечно, буде правосудним. 

В аспекті відбору суддів хотілося б зауважити, що деякі науковці 

розглядають питання виборності не лише у традиційному розумінні цього 

слова, але й відносно суддів. Прихильники такого способу аргументують свою 
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позицію з огляду на три аспекти: теоретичний, практичний та історичний. Суд 

може вважатися таким, що досяг своєї суспільної мети, якщо в очах суспільства 

буде незалежним та безстороннім, а також буде користуватися довірою 

громадян. Останнє є можливим шляхом виборного способу формування 

суддівського корпусу [198, с.40]. Ми ж, у свою чергу підтримуємо позицію 

щодо необхідності проведення кваліфікаційного оцінювання суддів, однак 

можливості застосування «рекомендаційного» голосу при призначенні суддів 

на посади у відповідні суди (про що йтиметься нижче). 

В Україні у процесі формування суддівського корпусу ВККС України 

відіграє першорядну роль та є однією з ключових інстанцій, оскільки 

відповідно до здійснюваних повноважень займається створенням умов, 

необхідних для добору у суддівські лави кваліфікованих кадрів. [206, с.31]. 

Відповідно до статті 70 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

відбір кандидатів на посаду судді включає такі етапи: 1) рішення ВККС України 

про оголошення добору з урахуванням кількості вакантних посад; 2) 

розміщення оголошення про таке рішення на сайті ВККС України; 3) подання 

особою, що претендує на зайняття вакантної посади, письмової заяви, а також 

відповідних документів, які є необхідними для участі у доборі; 4) перевірка 

ВККС України кандидатів на відповідність вимогам, що висуваються до осіб, 

які виявили бажання займатись суддівською діяльністю (відповідно до поданих 

документів); 5) допуск осіб, що відповідають таким вимогам, до участі у відборі 

та складенні відбіркового іспиту; 6) складення особою відбіркового іспиту; 7) 

встановлення та оприлюднення результатів іспиту на сайті ВККС України; 8) 

проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які успішно склали іспит; 9) 

проходження кандидатами спеціальної підготовки та отримання свідоцтва про її 

проходження; 10) складення кваліфікаційного іспиту та встановлення його 

результатів; 11) зарахування кандидатів на посаду судді за результатами іспиту 

до резерву на заміщення вакантних посад з урахуванням рейтингу; 12) 

оголошення ВККС конкурсу на заміщення вакантних посад у місцевих судах; 

13) проведення такого конкурсу та внесення ВККС рекомендації Вищій раді 
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правосуддя щодо призначення на посади; 14) розгляд Вищою радою правосуддя 

рекомендації та ухвалення рішення щодо кандидата; 15) призначення 

Президентом України на посаду судді шляхом видання відповідного указу (у 

разі внесення подання Вищою радою правосуддя)[218]. 

Таким чином, особа, яка бажає стати суддею, повинна пройти кілька 

рівнів перевірки: 1) перевірку документів, визначених статтею 71 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» при поданні заяви для зайняття 

вакантної посади (на відповідність вимогам, що висуваються); 2) складення 

відбіркового іспиту; 3) проходження спеціальної перевірки при успішному 

складенні кваліфікаційного іспиту (ВККС надсилає запити до уповноважених 

органів); 4) успішне виконання програми підготовки (навчання) у Національній 

школі суддів України; 5) складення кваліфікаційного іспиту. Зупинимось на 

останніх двох пунктах. 

Основне завдання кваліфікаційного оцінювання у тому, щоб виявити у 

потенційного кандидата на посаду судді здатність здійснювати повноваження, 

що віднесені до компетенції судівництва, а саме: вміння аналізувати та 

застосовувати правові норми, приймати ефективне та оптимальне судове 

рішення, організовувати здійснення судового процесу та ін.  

Національні стандарти суддівської освіти закріплюються у таких 

міжнародних документах: Основні принципи незалежності правосуддя 1985 р.; 

Бангалорські принципи поведінки суддів від 27 липня 2006 р.; Європейська 

Хартія про статус суддів 1998 р.; Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи 

державам-членам про роль Європейської конвенції з прав людини в 

університетській освіті та професійній підготовці 2004 р.; Висновки № 4 

Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради 

Європи щодо належної підготовки та підвищення кваліфікації суддів на 

національному та європейському рівнях (2003 р.); Висновки № 7 

Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради 

Європи з питання «Правосуддя та суспільство» (2005 р.); Висновки №588/2010 
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Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії) на 

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» [106, c.2]. 

Відповідно до Положення про підготовку та періодичне навчання суддів 

у Національній школі суддів України формами підготовки суддів у НШС 

України є очна та дистанційна. Підбір викладацького складу здійснюється 

відділом підготовки суддів з числа осіб, які включені до Реєстру викладачів, 

серед яких судді, науковці, працівники НШС України та інші особи, які 

володіють необхідними знаннями. Основними вимогами до таких осіб, поряд з 

професійною компетентністю, є бездоганна професійна репутація та високі 

моральні якості [195, с.10]. 

У всіх навчальних посібниках для суддів та викладачів (тренерів, 

лекторів, модераторів, фасилітаторів) наголошується на одному з основних 

положень національних стандартів суддівської освіти – щодо формування 

вимог до суддів у трьох аспектах: знання, навички та ставлення. Виходячи з 

цього, суддя повинен знати норми права (матеріального та процесуального, 

норми міжнародного характеру), вміти їх тлумачити та застосовувати, 

усвідомлювати зв’язок з суспільством та відповідальність перед ним [163, с.9]. 

Ми погоджуємось з позицією тих науковців, які стверджують, що 

навчання суддів розпочинається ще з часів навчання у вищому навчальному 

закладі. Таку позицію обгрунтовуємо тим, що закладення фундаментальних 

знань, умінь та навичок відбувається спочатку у межах широкої фахової групи 

юридичного профілю, а потім здійснюється за конкретним вузькопрофільним 

спрямуванням – задля набуття основних якостей, які повинні бути притаманні 

власне суддям.  

Однак навчання у вишах, як правило, далеке від реальності. Студенти, 

закінчивши юридичні факультети, «виходять у світ» із знанням норм права, 

розумінням їх положень та вмінням правильно інтерпретувати, проте, коли 

виникає необхідність застосування тої чи іншої правової норми на практиці, 

виникають певні труднощі. Юрист, маючи юридичну освіту, повинен знову 

вчитися. 
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Криза правничої освіти в Україні зумовлює важливість заміни 

академічної моделі підготовки правника практичною. Остання повинна 

забезпечити комплексне поєднання теоретичних знань з практичними вміннями 

та навичками [181, с.34,35]. Як справедливо зазначає О.Г. Яновська, «на 

студентській лаві молодь вивчає одні норми права, дискутує про розвиток 

демократичних інститутів у державі, вчиться відстоювати права та інтереси 

людей, а насправді, під час практики чи першої роботи, розуміє неможливість 

реалізації більшості норм права, аналізуючи закони, приходить до висновку, що 

вони є соціально несправедливі, стикається із «людським фактором» і, 

звичайно, розчаровується в тих ідеалах, про які вони мріяли, вступаючи на 

шлях захисника права та закону» [285, с. 267]. Саме тому навчання у 

Національній школі суддів України (далі – НШС України) відіграє першорядну 

роль при формуванні особистості судді та його правової свідомості як 

професіонала, здатного забезпечити ефективний захист прав та свобод людини і 

громадянина. 

Для того щоб навчання було ефективним, викладачами з кожної 

дисципліни у НШС України повинні бути судді та експерти. При цьому відбір 

таких осіб повинен проводитись ретельно і відповідально, а також враховувати 

знання майбутніми педагогами дисциплін та наявність вмінь і навичок 

викладання. [26,с. 135]. 

Судді-викладачі повинні забезпечувати високий рівень підготовки суддів. 

Значення їх соціального статусу полягає у здійсненні наставництва, що є 

неможливим без знання форм та методів викладацької діяльності, усвідомлення 

особливостей навчання осіб з юридичною освітою, специфіки навчання суддів, 

вміння працювати з аудиторією та спонукати до досягнення якісних результатів. 

[83, c.61]. 

Роль професійного викладача важко переоцінити, оскільки «його роль у 

робочій групі з підготовки такої програми – переконатися, що об’єкт вивчення 

має відношення до професійної діяльності учасника, що кожен учасник, 
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працюючи за такою навчальною програмою, матиме можливість набути досвід, 

який визначений метою (цілями) і завданнями курсу» [91, c.13]. 

Суддя-викладач (тренер) повинен не лише оперувати фундментальними 

фаховими знаннями, умінніми та навичками, а й вміти здійснювати 

психологічний вплив, що «безумовно та гарантовано забезпечить високу 

ефективність професійної діяльності на методологічному рівні й з урахуванням 

змісту цього впливу, механізму його дії та факторів, що впливають на його 

результативність» [286, c.258]. 

Основними формами навчання у НШС України є безпосереднє навчання в 

аудиторії, дистанційне навчання, наставництво під час стажування кандидатів 

та комбіноване навчання. Безпосереднє навчання включає такі інтерактивні 

методи: «міні-лекція, презентація (демонстрація), тести, експрес-опитування, 

робота в парах, групове завдання (робота в малих групах), мозковий штурм, 

вирішення ситуативних завдань (кейсів), моделювання конкретних ситуацій, 

рольова гра (імітація), дискусія, дебатування тощо [252, c.10]. 

Фахова підготовка суддів характеризується низкою особливостей. По-

перше, судді – це доросла аудиторія, тому їх навчання має свою специфіку. По-

друге, представники феміди – це юристи, які займаються практичною 

діяльністю та мають високий соціальний статус у суспільстві [265, с.10]. 

Освіта суддів базується на: 1) потребах аудиторії Національної школи 

суддів та індивідуальних потребах (кандидатів на посаду судді та обраних 

безстроково; суддів, обраних на адміністративні посади); 2) розробці програм 

навчання; 3) проведенні тренінгів; 4) розробці навчальних матеріалів; 5) 

підготовці викладачів; 6) можливості проведення дистанційного навчання; 7) 

моніторингу якості навчання.
 
[106, c.3]. 

Методи навчання суддів є важливими, оскільки від їх ефективності 

залежить якість фахових знань, умінь та навичок судді. Серед методів навчання 

особливе місце займають інтерактивні, які полягають у моделюванні ситуацій, 

їх аналізі та пошуку вирішення проблем. Вони впливають не лише на 

інтелектуальні здібності, а й на психологічно-емоційний компонент правової 
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свідомості [265, с.21-23]. Ми підтримуємо позицію, що тренінги (а не класичні 

методи) є найбільш ефективною формою навчання, оскільки їх основним 

завданням є розвиток практичних навичок з метою задоволення потреб, що 

виникають у повсякденній роботі, а також для якісного виконання державних 

функцій [265, с.18,19]. 

А.В. Семенова та Л.Є. Зуєва пропонують звернути увагу на наповненість 

суддівської освіти соціальним змістом, що полягає у тому, що суддя повинен 

«максимально використовувати судові процеси, судову практику і матеріали 

для попередження злочинних проявів й інших порушень законності. Так, у 

Канаді діє документ обов’язкового значення – «Десять принципів соціального 

контексту суддівської освіти». Серед його основних положень варто звернути 

увагу на наступне «особистісне ставлення є важливою умовою у всіх формах 

судового навчання, вивчення особливостей міжособистісних стосунків має бути 

включено до тематики опанування правових та інших питань, з якими 

стикаються судді повсякденно» [240, с.114-117]. 

Відповідно до Декларації принципів суддівської освіти «відповідальність 

за забезпечення належної суддівської підготовки покладається на державу, 

судових лідерів та власне суддів. Держава повинна забезпечити суддів 

належним місцем для проходження навчання та достатнім часом для навчання. 

Це означає, що на місцях повинно бути призначено достатньо суддів для 

можливості кожного з них проходити навчання. Також на державу покладено 

завдання у фінансовому забезпеченні навчальних установ підготовки суддів». 

Судовими лідерами є голови судів, а також застосування цього терміна 

стосується судових рад та верховних судів держав [57, с.5,7]. 

Судді-тренери повинні повинні визначити своїми завданннями наступне: 

«пізнання суддею власної особистості як інструменту рефлексивного керування 

поведінкою і діяльністю інших; пізнання суті й особливостей педагогічної 

діяльності суддями-викладачами; освоєння технік управління взаємодією при 

організації навчального процесу дорослих, які віддзеркалюють властивості 

самоорганізації, відображають зміни освітніх потреб, що дозволяє здійснювати 
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особистісне і професійно-орієнтоване навчання дорослих у сучасних умовах» 

[82, с.57]. 

В даному контексті зазначимо, що ключовими принципами спеціальної 

підготовки суддів у НШС України повинні стати принципи фундаментальності 

та інтеграції. Сутність принципу фундаментальності знаходить своє 

відображення у формуванні особистості майбутнього кандидата на посаду 

судді, що володіє фундаментальними фаховими знаннями, уміннями та 

навичками, та здатна оперувати ними. Дотримання принципу інтеграції, у свою 

чергу, забезпечить вдосконалення кожної з компетентностей судді ( у тому 

числі особистісної, психологічної), які у діалектичній єдності, становлять 

цілісний «портрет» судді-професіонала.  

Щодо безпосереднього здійснення кваліфікаційного оцінювання суддів, 

то окрім Закону України про судоустрій і статус суддів» воно регламентується 

Положенням про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, 

показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх 

встановлення [196]. Крім перевірки правових знань майбутнього кандидата на 

посаду судді, враховуються і його психологічні характеристики, без виявлення 

яких є неможливим передбачити якість його діяльності. Така необхідність 

пояснюється високими вимогами до суддів, а також обумовлюється значною 

кількістю судових помилок, які мають своїм наслідком втрату суспільсвом 

довіри до суду та підривання авторитету судової гілки влади. [277, с.193]. 

Ми цілком підтримуємо позицію О.З. Хотинської-Нор, що визначений 

законодавцем механізм проведення кваліфікаційного оцінювання поєднує у 

собі риси суб’єктивного та об’єктивного характеру, а тому потребує 

дослідження принципів здійснення такої процедури. Не вдаючись до 

розмежування категорій «принцип» і «засада», вчена зауважує, що 

кваліфікаційне оцінювання повинно здійснюватись на основі «неупередженості 

та незалежності, справедливості, рівності та недискримінації, обґрунтованості 

та достовірності оцінювання, релевантності» та інших критеріїв. Зокрема, 

влучною є думка про те, що визначальне значення має все-таки принцип 
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публічності та прозорості, які забезпечуються шляхом: закріплення у нормах 

права; застосування технічних засобів під час проведення оцінювання; 

налагодження комунікацій з громадськістю та ЗМІ; можливість присутності під 

час складення іспиту зацікавлених осіб. [270, с.109-111]. 

Відповідно до пункту 2 статті 85 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів», відповідно до якої «іспит є основним засобом встановлення 

відповідності судді (кандидата на посаду судді) критерію професійної 

компетентності та проводиться шляхом складення анонімного письмового 

тестування та виконання практичного завдання з метою виявлення рівня знань, 

практичних навичок та умінь у застосуванні закону, здатності здійснювати 

правосуддя у відповідному суді та з відповідною спеціалізацією» [218]. 

Щодо шкали кваліфікаційного оцінювання, то професійна компетентність 

судді оцінюється у 300 балів, професійна етика – 250 балів, доброчесність – теж 

250 балів. Враховуючи той факт, що останні два показники оцінюються у сумі в 

500 балів, можна стверджувати, що морально-психологічні якості мають 

перевагу над професійними. [19, с.10]. 

Хотілося б зауважити, що ми не погоджуємось з позицією 

А.А. Бутирського з приводу того, що доброчесність та професійна етика не 

можуть бути оцінені балами. І хоча нормативного закріплення зазначених 

особистісних характеристик немає, і дані поняття є оціночними категоріями, їх 

«вимір» можна здійснити шляхом виявлення у кандидата на посаду судді 

морально-етичних якостей, яких вимагає від них суспільство та держава, з 

урахуванням соціальної значимості суддівської професії. 

Відповідно до статті 85 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

та пункту 4 Розділу 1 Положення, що регламентує особливості проведення 

оцінювання суддів, кваліфікаційне оцінювання передбачає: 1) складення іспиту; 

2) дослідження досьє та проведення співбесіди. Порядок проведення цих стадій 

визначає ВККС України [218; 196, с.1]. 

Вбачаємо за необхідне внести зміни до обох документів та визначити 

обов’язкову черговість проведення кваліфікаційного оцінювання, виокремивши 
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три стадії: 1) дослідження суддівського досьє; 2) складення кваліфікаційного 

іспиту; 3) проведення співбесіди. Необхідність встановлення такої черговості 

кваліфікаційного оцінювання обгрунтовуємо недоцільністю виявлення 

професійної, особистої та соціальної компетентності судді, за змістом досьє 

якого виявлено невідповідність суддівській посаді. Для цілей досьє відповідно 

до пункту 3 статті 85 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» можуть 

бути проведені додаткові тестування морально-психологічних характеристик 

кандидатів. Суддя, досьє та результати зазначених вище тестувань якого не 

відповідають критеріям кваліфікаційного оцінювання, автоматично повинен 

вибувати з конкурсу. 

Поряд з цим, якийсь основний (першорядний) показник проведення 

конкурсу виявити неможливо, та й не потрібно. Не варто робити акцент лише 

на позитивних результатах складеного іспиту, оскільки критерії професійної і 

морально-етичної компетентності повинні бути рівносильними під час 

визначення відповідності особи, що виявила намір стати суддею, вимогам, що 

висуваються до кандидатів на таку посаду. Такими, що пройшли кваліфікаційне 

оцінювання, мають вважатися кандидати, які успішно пройшли всі його стадії. 

З цією метою варто здійснити певне урівняння показників відповідності 

професійним та моральним якостям судді, дещо змінивши саму шкалу 

оцінювання. Наприклад, можна залишити оцінку професійної компетентності у 

300 балів, а професійну етику та доброчесність як елементи морально-

психологічного характеру оцінювати у 150 балів кожну. Така пропозиція була 

представлена на розгляд 100 науковців та 78 практикуючих юристів та була 

підтримана 92 % і 83 % зазначених категорій осіб, відповідно (додаток 1, 

таблиця 1.6.). 

Ми підтримуємо позицію Д.Ю. Шпенова щодо необхідності здійснення 

психологічної професіограми судді, яка включає виявлення моральних 

характеристик, інтелектуальних, технічних, комунікативних та організаційних 

навичок. Також науковець пропонує забезпечити діяльність відомчих закладів 

освіти для суддів, які мають суттєві переваги у ефективності здійснення 
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навчального процесу поряд зі звичайними вищими освітніми закладами.[282, 

с.206]. 

Таким чином, особа, яка виявила намір бути суддею, складає відбірковий 

іспит, проходить навчання у НШС України, кваліфікаційне оцінювання та за 

його результатами потрапляє у рейтинговий список на зайняття вакантних 

посад (за умови, що всі стадії пройдено успішно). Однак це ще не все. Зайняття 

вакантної посади здійснюється на конкурсній основі, що маючи 

прямопропорційний зв’язок з рейтинговою шкалою, передбачає зайняття більш 

привабливих вакансій особами, які знаходяться у рейтингу на найвищих 

позиціях. 

Щодо призначення суддів, то в окремих державах відбувається по-

різному. Деякі країни довіряють здійснення повноважень щодо призначення 

суддів судовій владі, інші уповноважують здійснення цієї функції виконавчій 

владі. Окрім цього, в державі може застосовуватись уніфікований метод для 

призначення всіх суддів або ж спосіб, згідно з яким система призначень у 

вищих судах відрізняється від того, що існує в нижчих судах. Основним 

критерієм надання переваги тій чи іншій формі призначення суддів є 

неоднакове розуміння максимально ефективного способу досягнення балансу 

між незалежністю суддів та їх підзвітністю. При цьому, безсумнівно, метод 

здійснення кадрового забезпечення в значній мірі впливає на якість 

судочинства.  

У Естонії відповідно до положень Закону «Про суди» 1991 року, Голова 

Верховного Суду призначається законодавчим органом за пропозицією 

Президента Республіки; судді Верховного Суду – за пропозицією Голови 

Верховного суду; інші судді призначаються Президентом за пропозицією 

Голови Верховного суду. Така система призначення зовсім не узгоджується з 

Монреальською декларацією, оскільки Голова Верховного суду призначається 

законодавчим органом без будь-яких консультацій із судовою системою. 

Немає жодних сумнівів у тому, що призначення суддів судовим органом 

впливає на незалежність судової влади. Питання в тому, чи існує рівень 
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незалежності, над яким додаткова незалежність судової влади завдасть шкоди. 

Якщо призначення суддів буде виключною функцією судової влади, судова 

система стане більш відокремленою від решти суспільства, і позиції судової 

влади можуть почати суттєво відрізнятись від думки решти суспільства.  

Так, з висновків ЄСПЛ вбачається, що призначення суддів органами 

законодавчої чи виконавчої влади можливе за умови відсутності будь-якого 

тиску на суддів через особливості їх призначення. Чітко визначений строк 

перебування на посаді судді ЄСПЛ не встановлюється, однак, у цьому аспекті, 

важливого значення набуває незмінюваність суддів [173, с.2]. 

Ми вбачаємо необхідність враховувати специфіку соціального фактору 

при призначенні суддів на посади, оскільки соціальна роль судової гілки влади 

знаходить своє відображення насамперед у вирішенні конфліктів між 

індивідами задля нормалізації належного функціонування суспільства як 

полівимірної складної сукупності взаємодій.  

Як шлях реалізації вищезазначеної пропозиції розглядаємо доцільність 

соціального опитування населення щодо підбору кандидатів судді. Це частково 

вирішить питання довіри до суду, оскільки громадяни матимуть право 

підтримати з числа визначених претендентів особу, яка вирішуватиме на 

державному рівні правові конфлікти і спори. Таке опитування може 

проводитись в електронному режимі як «факультативна допомога» у 

призначенні суддів на посади місцевого рівня. Більше того, впровадження такої 

новації відкинуло б на задній план вічне питання прозорості кадрового 

забезпечення судової системи в Україні. 

Проте є і інша сторона такої пропозиції. Деякі громадяни при здійсненні 

такого роду факультативної підтримки можуть керуватися особистими 

мотивами задля можливого прийняття неправосудного рішення на їх користь. 

Однак, зважаючи на стрімкий розвиток правосвідомості та правової культури 

українського народу, робимо висновок , що населення з відповідальністю 

підійде до такого питання, та об’єктивно оцінюватиме кожного кандидата за 

критеріями справедливості та доброчесності. 
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Для того, щоб здійснення судової функції було ефективним необхідно ряд 

умов: 

- у кожній державі розуміння правової природи суду, його місця, ролі та 

значення в системі органів державної влади повинно бути однаковим та чітким; 

- думка щодо правосудності судових рішень повинна характеризуватись 

довірою до органів судової влади та вірою у справедливість таких рішень; 

- доступ до правосуддя повинен бути не лише декларативним, а й мати 

практичні шляхи реалізації; 

- політика відбору суддів повинна мати своєю метою здійснення 

раціонального кадрового забезпечення, виходячи з вимог, які ставить 

суспільство перед державою; 

- фінансування судової системи повинно бути доцільним. 

Діяльність суддів по відправленню правосуддя безсумнівно є 

найскладнішою професією у правовому полі, що пов’язано з вагомою 

відповідальністю перед громадянами при вирішенні складних, неоднозначних 

ситуацій
.
. У цьому аспекті важливого значення набуває психологічна 

підготовка до здійснення судової функції за умов розумового та емоційного 

перенавантаження. Належна готовність кандидата на посаду судді у 

психологічному плані є запорукою уникнення проявів деформації професійної 

правосвідомості судді [87, с.32- 33]. 

Основними проблемами сучасного варіанту відбору та призначення 

суддів в Україні є: відсутність гарантій щодо призначення на посаду відразу 

після проходження всіх етапів відбору, для осіб, що успішно пройшли усі стадії 

кваліфікаційного оцінювання; наявність суб’єктивного елементу «у діалозі» 

(тобто під час проведення співбесіди); необ’єктивність шкали кваліфікаційного 

оцінювання суддів тощо. 

Недосконалість та невідповідність сучасним життєвим реаліям 

нормативно-правової бази, що регламентує суспільні відносини щодо 

мотивування суддів та стимулювання їх до розвитку та вдосконалення у своїй 

сфері, зумовила необхідність виявлення та аналізу основних шляхів підвищення 
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рівня професійності представників судової гілки влади. Дана проблематика в 

усі часи є і буде актуальною з огляду на те, що високий рівень професійності 

суддів є першочерговою умовою здійснення справедливого правосуддя та 

належного захисту прав та свобод людини і громадянина. 

Одним з напрямів удосконалення судової системи відповідно до Стратегії 

реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 

2015-2020 р. р. (далі – Стратегія) є підвищення професійного рівня суддів. 

Згідно з положеннями Стратегії, закріплення у законодавстві принципу 

підвищення професійного рівня суддів повинно стати основним критерієм для 

просування судді у професійній кар'єрі [251]. 

Як зазначає Д.Ю. Шпенов, проблематика підвищення рівня професійності 

суддівських кадрів, попри значну кількість наукових доробків з питань 

судівництва, все ще залишається мало дослідженою [282, с.205]. Зараз акцент 

робиться в основному лише на одному моменті, що сприяє належному 

виконанню судових функцій – питанню добору кадрів на суддівські посади. 

Однак добір осіб, які успішно пройдуть усі стадії кваліфікаційного 

випробування та будуть призначені, ще не означає, що вони будуть 

професіоналами у своїй справі упродовж усього часу перебування на посаді. 

Життєві реалії постійно змінюються і якщо, умовно кажучи, сьогодні кандидат 

на посаду судді відповідає всім вимогам являються до представника феміди, то 

вже завтра, внаслідок пасивного ставлення до змін у законодавстві та правових 

реалій, відсутності прагнення розвитку особистісних характеристик, він може 

виявитись таким, що не відповідає займаній посаді. 

Основні тенденції у сфері судівництва, що запроваджуються сьогодні, 

повинні бути здійснені з урахуванням певних психологічних закономірностей, 

що безпосередньо пов’язані зі здійсненням судочинства та обумовлені ступенем 

складності та полісемантичності діяльності судді. Остання випливає з 

різноманітності справ, що перебувають у провадженні суду.  

Ми підтримуємо позицію значної частини сучасних науковців, що 

переатестація суддів, які перебували на посадах до реформи, є необхідним 
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кроком удосконалення системи судівництва. Зокрема, заслуговує схвалення 

те, що оцінювання таких суддів здійснюється на конкурсній основі. При 

цьому перевірці підлягають усі характеристики (особистісні, морально-

етичні), а не лише професійного змісту [274, с.660]. Оцінка професійного рівня 

суддів є надійним правовом засобом забезпечення ефективного здійснення 

правосуддя, оскільки передбачає виявлення найбільш компетентних фахівців та 

подальшу роботу з ними. 

В.В. Заборовський ототожнює підвищення професійного рівня і 

підвищення кваліфікації в якості професійного обов’язку, та зазначає, що 

належне виконання останнього проявляється у постійному вдосконаленні знань 

і професійної компетентності [73, с.414, 415]. 

В аспекті підвищення кваліфікації суддів хотілося б звернути увагу на 

таке. Серед прав судді відповідно до п.5 статті 56 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів - «право підвищувати свій професійний рівень та 

проходити з цією метою відповідну підготовку». Водночас як обов’язок 

законодавцем визначено наступне: «систематично розвивати професійні 

навички (уміння), підтримувати свою кваліфікацію на належному рівні, 

необхідному для виконання повноважень у суді, де він обіймає посаду». 

Беззаперечним є той факт, що вищезаначені положення тісно переплітаються. З 

огляду на це, вважаємо, що немає жодного сенсу їх дублювати у правах та 

обов’язках судді. 

На наше переконання, суддя повинен не підтримувати кваліфікацію, а 

підвищувати її шляхом проходження спеціальної підготовки. Підтримання 

кваліфікації – це точно не той обов’язок, дотримання якого повинно вимагатись 

від судді. Виконуючи важливу функцію загальнодержавного значення, суддя 

повинен постійно розвиватись та вдосконалюватись, це вічний студент, який 

постійно працює над своїми фаховими знаннями, уміннями та навичками, 

моральними якостями та соціально-особистісною компетентністю. 

Вважаємо, що «підтримувати кваліфікацію» – це неправильне 

формулювання, що означає «стояти на місці». Натомість, вважаємо, що 
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необхідно визначити положення про підвищення кваліфікації як обов’язок 

судді, та не повторюватись «у правах».  

Підвищення рівня професійності судді в ідельному вигляді повинне мати 

своїм наслідком кар’єрне зростання, а на найвищих ланках – постійне 

ознайомлення зі змінами у нормативній базі, позитивним досвідом зарубіжних 

країн, саморозвиток та самовдосконалення. Просування по кар’єрній драбині 

передбачає ознайомлення з новими видами робіт у сфері права, що сприяє 

здобуттю нового досвіду, розширення спектру знань, удосконаленню 

професійної майстерності. 

У цьому аспекті справедливим є судження С.В. Прилуцького щодо 

розуміння кар’єрного росту судді як просування по ланкам судової системи за 

принципом ієрархії, так і зростання авторитету в рамках судової гілки влади та 

за її межами. Науковець виділяє такі форми кар’єрного росту судді: заміщення 

адміністративної посади, входження до складу органу самоорганізації 

судівництва, заміщення посади у суді вищого рівня тощо [208, с.80]. 

Цікавою видається позиція О.М. Терлецького, згідно з якою науковець 

пропонує здійснити диференціацію справ, що розглядаються в судах в 

залежності від ступеня складності справ та їх суспільного значення з метою 

визначення можливості подальшого кар’єрного росту судді. Тобто, чим більш 

стаж роботи судді в галузі права та безпосередньо на займаній суддівській 

посаді, тим більш складні справи будуть надаватися до розгляду таким суддею 

[258, с.201]. 

Досягнення високого рівня професійності суддівського корпусу в Україні 

можливе завдяки: 

1. у сфері нормативного забезпечення: 

-  вдосконаленню законодавчо визначених вимог, які висуваються до 

кандидата на посаду судді; 

- вдосконалення законодавства України в частині підвищення рівня 

правової свідомості суддів, що забезпезпечить комплексний підхід до цього 

питання; 
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- перегляд законодавчо встановлених балів кваліфікаційного оцінювання 

суддів задля забезпечення суддівського корпусу високопрофесійними кадрами; 

2. у сфері освіти: 

-  оптимізація професійного навчання суддів шляхом створення відомчих 

закладів освіти;  

- оновлення навчальних планів у діючих вишах відповідно до досягнень 

науки та зарубіжного досвіду; запровадження курсу «Професійна етика фахівців 

у сфері права» з метою виховання високих морально-етичних якостей 

потенційних кандидатів на зайняття суддівської посади; 

3. в організаційному плані - створення умов для професійного зростання 

суддів, що включає: 

-  належне матеріально-технічне забезпечення судів; 

-  проведення тренінгів з тайм-менеджменту не лише для суддів, а й для 

інших працівників суду, оскільки ефективність діяльності судової влади 

залежить від усіх осіб, які «причетні» до здійснення судочинства; 

- належне забезпечення психологічного супроводу (психологічного 

консультування) у діяльності суду з метою: боротьби з психологічними 

проблемами, що виникають внаслідок здійснення судочинства, запобігання 

деформації правової та моральної свідомості судді, розробка системи 

профілактичних заходів для реалізації такого завдання; здійснення мотивації 

суддів; вироблення у працівників суду єдиної мети та корпоративного духу. 

Відсутність мотивації як причини діяти відповідно до закону є 

невирішеною проблемою і вагомою перешкодою для удосконалення основних 

аспектів здійснення правосуддя. На нашу думку, належним чином визначена 

мотивація є важливою передумовою прийняття правомірного рішення,а 

запобіжним заходом для зародження та розвитку професійної деформації 

суддів. Недостатність мотивації може мати своїм наслідком неефективне 

здійснення суддею повноважень. 

Існує думка, що мотивувати суддів до ефективного здійснення своїх 

обов’язків можливо завдяки посиленню кримінальної відповідальності за 
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неправосудні рішення та неправомірну поведінку. Висока заробітна плата, у 

свою чергу, не є належним способом мотивації [147]. 

Суддя-професіонал – це завжди громадянин з позитивною правовою 

свідомістю та бездоганною репутацією. Серед факторів , що перешкоджають 

підвищенню рівня професійності суддів основними є чинники, які 

безпосередньо пов’язані з особистістю судді: відсутність мотивації / недостатня 

мотивація підвищувати професійний рівень; відсутність відповідальності за 

низький рівень професіоналізму тощо. 

Законодавство зарубіжних держав зазнає найбільше змін в рамках судової 

системи і , як правило, посилює вимоги, що висуваються до кандидатів на 

посади суддів. Це пояснюється тим, що судді вирішують справи, які стосуються 

усіх сфер людського життя. 

Важливою ознакою якісної діяльності судової влади є наявність 

висококваліфікованих кадрів, що відповідають потребам суспільства та 

держави. Ось чому, враховуючи євроінтеграційні прагнення України, освіта 

судді повинна стати безперервним процесом вдосконалення професійних знань, 

умінь та навичок. 

Як справедливо зазначив Гегель: « істинним змістом ідеї є не що інше, як 

вся система», у нашому випадку – це система судоустрою. Ось чому 

справедливо актуальним залишається питання ефективності відбору 

представників феміди, що сприятиме забезпеченню наповнення цієї державної 

ланки професіоналами у сфері здійснення правосуддя. Розгляд даної 

проблематики є важливим ще й тому, що однією з гарантій забезпечення 

незалежності суддів є особливий порядок їх призначення.  

Безумовно, Україна за останні кілька років здійснила суттєвий крок 

вперед з питань здійснення судочинства, однак будь-які зміни невідворотно 

створюють нові виклики, які необхідно подолати. Для того, щоб ключові 

тенденції судової реформи, у тому числі механізм підвищення рівня 

професійності суддів, дійсно почали діяти необхідно чимало часу. Система, що 

існувала донедавна, фактично має місце і сьогодні, оскільки має глибинні 
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витоки. Темпоральний вимір якісних змін неодмінно повинен супроджуватися 

трансформацією правосвідомості усього суспільства у позитивну форму, 

викоріненням її деформованих проявів, а також змінами законодавства з 

практичним наповненням (належним механізмом реалізації та безпосередньо 

фактичним відтворенням в реальних суспільних відносинах, у першу чергу між 

державою в особі судді та громадськістю). 

Висновки до розділу 3 

Під час розгляду проблемних аспектів професійної етики судді та 

підготовки кадрів для судової системи дисертант дійшов наступних висновків: 

1. Професійна етика судді – це сукупність моральних принципів та 

правил правової поведінки судді під час здійснення ним своїх функцій по 

відправленню правосуддя та у позасудовій діяльності. Таким чином, ми 

вважаємо поняття «суддівська етика» та «професійна етика судді» ідентичними 

поняттями, ототожнюючи їх. 

2. Ми не погоджуємось з позицією, що судова етика стосується лише 

здійснення судочинства, оскільки виходячи з етимології слова «судова», 

робимо висновок, що вона стосується діяльності усього суду. Судова етика, 

будучи різновидом етики професійної, являє собою сукупність правових та 

морально-етичних засад діяльності суду, тобто усіх працівників будь-якого 

суду (голови суду, його помічників, заступників, секретарів судового засідання 

та інших працівників відповідно до штатного розпису), незалежно від 

спеціалізації та інстанційності. У той час, суддівська етика базується на 

морально-правових принципах правової поведінки суддів, на яких покладено 

безпосереднє відправлення правосуддя, у судовій та позасудовій діяльності. 

3. Якщо етика, як правило, є життєвою позицією, судова етика є 

обіцянкою справедливості, оскільки включає в себе наявність тих якостей, які 

необхідні для досягнення мети, визначеної  Конституцією - захисту прав 

громадян. Судова етика діє як позитивний стимул, оскільки спрямована на 

вдосконалення судді, тоді як дисциплінарна відповідальність «працює» на 

підставі негативної стимуляції, оскільки є санкцією. Тому ефективність 
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Кодексу суддівської етики з’явиться тоді, коли кожен суддя буде вважати їх 

своєю власною моделлю поведінки. 

4. Важливість судової доброчесності є безперечною. Вона є складовою 

легітимності судової влади як умови для прийняття справедливих судових 

рішень та передумовою довіри громадськості до суду. Однак, поняття 

доброчесності судді та його нормативні наслідки не є чіткими. Чи стосується 

доброчесність лише відсутності неправомірних дій або ж  чи характеризується 

лише позитивним ставленням до певних норм чи цінностей? Чи це засада у 

своєму власному розумінні, чи це лише «загадка» для сучасних науковців? 

5. Для такого дослідження варто провести соціологічні дослідження, 

оскільки у даному випадку виникає необхідність забезпечити нормативний 

аналіз досліджуваного поняття. Крім того, категорії, за допомогою яких часто 

описується доброчесність є совість, переконання, моральна стійкість, 

розсудливість є якщо не філософськими  термінами, то, принаймні, 

філософсько насиченими. Такий метод філософського дослідження є 

герменевтичним. 

6. Cправедливість, як віра, як певний нематеріальний фактор, є тим 

принципом здійснення правосуддя, що має пріоритетне значення. Окрім цього, 

це суб’єктивне поняття і через це може бути витлумачено однією особою як 

справедливе, в той час як іншим сприймається як неправомірне. Справедливість 

при відправленні правосуддя має інструментальну цінність. В ідеальному 

вигляді це риса характеру, це життєва позиція судді, що включає індивідуальну 

самооцінку і загальне уявлення про фундаментальні цінності суспільства 

(правові та моральні засади). Суддя повинен уникати будь-яких проявів 

«сухого» формалізму під час відправлення правосуддя та вміти компонувати 

норми закону з морально-етичними моментами. Зазначений фактор є 

невід'ємним атрибутом належного виконання суддею своїх повноважень. 

7. Поряд зі справедливістю, слід звернути увагу і на почуття морального 

обов’язку судді, що передбачає належне здійснення судової функції не в силу 

примусу,  а на основі сумління людини. У свою чергу, сумління (совість) є 
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потребою людини нести відповідальність за свої дії. Як правило, совість 

усвідомлюється через почуття внутрішнього дискомфорту при порушенні 

власних моральних правил. Слід відрізняти моральний обов’язок судді від його 

професійного обов'язку. Останній разом з обов’язком судді, як особи, що 

входить до складу суспільства, перед самим суспільством, є складовими 

елементами морального обов’язку судді. Відтак, моральний обов’язок судді є 

правовою категорією, що поєднує у собі два зобов’язання, суспільного та 

професійного характеру. Почуття такого обов’язку передбачає поведінку 

відповідно до совісті (усвідомлення суддею своїх обов’язків) і усвідомленням 

своєї соціальної значимості як особи, покликаного здійснювати правосуддя. 

Цими особливостями і обумовлені  вимоги до особи судді, викладені в різного 

роду міжнародних та національних правових стандартах. 

8. Загальні етичні стандарти правової поведінки суддів – це  комплекс 

правових та моральних принципів та норм правової поведінки судді, які 

обумовлені специфікою його діяльності, а також особливим місцем у структурі 

суспільства. Такі стандарти можна класифікувати за локальною 

(територіальною) ознакою на: 1) міжнародні етичні стандарти правової 

поведінки суддів  - міжнародно-правові акти універсального та регіонального 

рівня, що регулюють питання суддівської етики; 2) національні етичні 

стандарти правової поведінки суддів – це національні документи (закони, 

кодекси, інструкції, правила), що регламентують морально-етичні вимоги до 

суддів. 

9. Необхідно внести зміни до п.7 статті 56 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» та включити обов’язок «дотримуватись присяги» 

безпесоредньо до усіх інших обов’язків судді. Пункт 6 статті необхідно 

виключити. 

Зміст присяги судді дає підстави вважати, що дотримання морально-

етичних стандартів суддею є елементом дотримання присяги. Відповідно, 

порушення морально-етичних засад є порушенням суддею присяги, яка тягне за 

собою притягнення до відповідальності. Тут виникають протиріччя з 
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положеннями  статті 4 Кодексу суддівської етики:  для притягнення судді до 

відповідальності необхідно порушення чинного законодавства, а норми 

Кодексу є нічим іншим як інструкціями для поведінки суддів у судовій та 

позасудовій діяльності. Відтак, необхідність притягнення суддів до будь-якої 

форми відповідальності за порушення морально-етичних вимог повинна 

визначатися шляхом правильного тлумачення та застосування норм чинного 

законодавства у комплексі з положеннями Кодексу. 

Межі порушення суддею присяги були і залишаються розмитимими. 

Відтак, скасування положення Конституції України щодо звільнення судді за 

порушення присяги не вирішило проблему правової невизначеності щодо 

розуміння сутності та змісту такого порушення.  

10. Рівень дотримання Кодексу суддівської етики в тій чи іншій мірі 

визначається безпосередньо особами, що звертаються за захистом порушених 

прав до суду, тим самим формуючи громадську думку щодо здійснення 

правосуддя в державі. Це є одною з основних причин, чому применшувати 

значення таких принципів, чи взагалі ігнорувати їх, не можна.  

Положення Кодексу суддівської етики викладені у вірному порядку, 

структура є логічною та послідовною. Однак, є деякі моменти на які хотілося б 

звернути увагу. Незрозумілим залишається, чому у Кодексі не міститься 

суттєве положення, яке було присутнім у його проекті – щодо прийому суддею 

подарунків, позик та послуг, наприклад. Вважаємо за потрібне включити пункт 

2 до статті 19 Кодексу у наступній редакції: «Суддя, члени його родини, 

працівники суду, в якому суддя здійснює повноваження по відправленню 

правосуддя, не повинні  приймати будь-які блага (подарунки, позики, послуги), 

які можуть поставити під сумнів їх упередженість та правосудність рішення». 

Статтю 13 варто доповнити пунктом 2 наступного змісту « Суддя повинен 

старанно виконувати адміністративні обов’язки, сприяти виконанню 

адміністративних обов’язків іншими працівниками суду». У статті 20 як пункт 

1 слід викласти наступне положення: «Суддя не повинен бути ізольованим від 

суспільства»; пункт 2 залишити у вигляді цієї ж  чинної сьогодні статті 20). 
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11. З 24-27 років у майбутнього судді відбувається професійна адаптація, 

що проявляється у формуванні професійних умінь, знань та навичок та 

характеризується чіткою визначеністю у виборі професії з усвідомленням її 

важливості та власної відповідальності. У 30 років людина є ще занадто 

молодою, як правило значно молодшою за інших учасників судового процесу, 

внаслідок чого значна частина населення ставиться до молодого судді з 

особливим скептицизмом, оскільки вважають, що не може їх судити особа, 

молодша за них. Існує також позиція, згідно якої суддя з усією майстерністю 

вміло демонструє свої фахові знання та навички, то вік судді не впливає на 

формування думки щодо правомірності прийнятого судового рішення. З 

приводу мінімального вікового цензу для судді в Україні нами було проведено 

соціологічне опитування. Так, 57 % (тобто більше половини опитаних) 

підтримали нашу позицію щодо необхідності збільшення вікового цензу для 

кандидатів на зайняття суддівських посад. До 35-річного віку суддя в ідеалі 

повинен попрацювати на посаді адвоката, прокурора, для того щоб вміти 

«тримати баланс» у судовому засіданні. Розуміння особливостей адвокатської 

та прокурорської діяльності дасть можливість забезпечити належну реалізацію 

принципу змагальності сторін судового процесу. 

12. Було б виправданим, щоб доктори юридичних наук мали певні 

«пільги» при відборі на посаду судді і звільнялися від відбіркового іспиту, 

проходячи в загальному порядку всі інші стадії відбору, як практикується у 

Португалії. Під час написання наукової роботи у формі такого дослідження 

суддя розвивається та вдосконалюється, здобуває нові знання, працює з 

широким обсягом нормативної бази, ознайомлюється та аналізує великий 

спектр наукової літератури. Суддя, доктор права, є особою з високим рівнем 

знань та здатністю до аналітичного мислення. Відповідно, складення 

«вступного» іспиту, на наше переконання, вбачається непотрібним. 

13. Вбачаємо за необхідне внести зміни до статті 85 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» та пункту 4 Розділу 1 Положення про порядок та 

методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям 
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кваліфікаційного оцінювання та засоби кваліфікаційного оцінювання та 

визначити обов’язкову черговість проведення кваліфікаційного оцінювання, 

виокремивши три стадії: 1) дослідження суддівського досьє; 2) складення 

кваліфікаційного іспиту; 3) проведення співбесіди. Необхідність встановлення 

такої черговості кваліфікаційного оцінювання обгрунтовуємо недоцільністю 

виявлення професійної, особистої та соціальної компетентності судді, за 

змістом досьє якого виявлено невідповідність суддівській посаді. Для цілей 

досьє відповідно до пункту 3 статті 85 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» можуть бути проведені додаткові тестування морально-психологічних 

характеристик кандидатів. Суддя, досьє та результати зазначених вище 

тестувань якого не відповідають критеріям кваліфікаційного оцінювання, 

автоматично повинен вибувати з конкурсу. 

Поряд з цим, якийсь основний (першорядний) показник проведення 

конкурсу виявити неможливо, та й не потрібно. Не варто робити акцент лише 

на позитивних результатах складеного іспиту, оскільки критерії професійної і 

морально-етичної компетентності повинні бути рівносильними під час 

визначення відповідності особи, що виявила намір стати суддею, вимогам, що 

висуваються до кандидатів на таку посаду. Такими, що пройшли кваліфікаційне 

оцінювання, мають вважатися кандидати, які успішно пройшли всі його стадії. 

З цією метою варто здійснити певне урівняння показників відповідності 

професійним та моральним якостям судді, дещо змінивши саму шкалу 

оцінювання. Наприклад, можна залишити оцінку професійної компетентності у 

300 балів, а професійну етику та доброчесність як елементи морально-

психологічного характеру оцінювати у 150 балів кожну. 

14. Ми вбачаємо необхідність враховувати специфіку соціального 

фактору при призначенні суддів на посади, оскільки соціальна роль судової 

гілки влади знаходить своє відображення насамперед у вирішенні конфліктів 

між індивідами задля нормалізації належного функціонування суспільства як 

полівимірної складної сукупності взаємодій. 
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Як шлях реалізації вищезазначеної пропозиції розглядаємо доцільність 

соціального опитування населення щодо підбору кандидатів судді. Це частково 

вирішить питання довіри до суду, оскільки громадяни матимуть право 

підтримати з числа визначених претендентів особу, яка вирішуватиме на 

державному рівні правові конфлікти і спори. Таке опитування може 

проводитись в електронному режимі як «факультативна допомога» у 

призначенні суддів на посади місцевого рівня. Більше того, впровадження такої 

новації відкинуло б на задній план вічне питання прозорості кадрового 

забезпечення судової системи в Україні. 

15. На наше переконання, суддя повинен не підтримувати професійний 

рівень, а підвищувати його шляхом проходження спеціальної підготовки. 

Виконуючи важливу функцію загальнодержавного значення, суддя повинен 

постійно розвиватись та вдосконалюватись, працювати над своїми фаховими 

знаннями, уміннями та навичками, моральними якостями та соціально-

особистісною компетентністю. Натомість, вважаємо, що необхідно визначити 

положення про підвищення підвищення професійного рівня як обов’язок судді. 

16. Для того, щоб здійснення судової функції було ефективним 

необхідно ряд умов: у кожній державі розуміння правової природи суду, його 

місця, ролі та значення в системі органів державної влади повинно бути 

однаковим та чітким; думка щодо правосудності судових рішень повинна 

характеризуватись довірою до органів судової влади та вірою у справедливість 

таких рішень; доступ до правосуддя повинен бути не лише декларативним, а й 

мати практичні шляхи реалізації; політика відбору суддів повинна мати своєю 

метою здійснення раціонального кадрового забезпечення, виходячи з вимог, які 

ставить суспільство перед державою; фінансування судової системи повинно 

бути доцільним. 

17. Досягнення високого рівня професійності суддівського корпусу в 

Україні можливе: 1) у сфері нормативного забезпечення: завдяки 

вдосконаленню законодавчо визначених вимог, які висуваються до кандидата 

на посаду судді, а також в частині підвищення рівня правової свідомості суддів, 
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що забезпечить комплексний підхід до цього питання; перегляд законодавчо 

встановлених балів кваліфікаційного оцінювання суддів задля забезпечення 

суддівського корпусу високопрофесійними кадрами; 2) у сфері освіти: завдяки 

оптимізації професійного навчання суддів шляхом створення відомчих закладів 

освіти; оновленню навчальних планів у діючих вишах відповідно до досягнень 

науки та зарубіжного досвіду; запровадженні курсу «Професійна етика фахівців 

у сфері права» з метою виховання високих морально-етичних якостей 

потенційних кандидатів на зайняття суддівської посади; 3) в організаційному 

плані – завдяки створенню умов для професійного зростання суддів, що 

включає: належне матеріально-технічне забезпечення судів; проведення 

тренінгів з тайм-менеджменту не лише для суддів, а й для інших працівників 

суду, оскільки ефективність діяльності судової влади залежить від усіх осіб, які 

«причетні» до здійснення судочинства; належне забезпечення психологічного 

супроводу (психологічного консультування) у діяльності суду з метою 

боротьби з психологічними проблемами, що виникають внаслідок здійснення 

судочинства, запобігання деформації свідомості судді, розробка системи 

профілактичних заходів для реалізації такого завдання; здійснення мотивації 

суддів; вироблення у працівників суду єдиної мети та корпоративного духу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ 

У ході дослідження було сформульовано наукові положення, що 

спрямовані на вирішення наукового завдання щодо розробки правових, 

теоретичних та праксеологічних засад формування професійної правової 

свідомості судді та суддівського розсуду. 

1. Профeсійна правосвідомість суддів – цe особлива форма 

суспільної свідомості, яка окрeслює ставлeння суддів до права як окрeмої 

катeгорії прeдставників юридичної діяльності та включає в сeбe сукупність 

правовиx принципів, ідeй, тeорій, концeпцій, рeальну правову повeдінку 

суддів, а також правові настрої та почуття з приводу виконання ними своїx 

профeсійниx обов’язків щодо здійснeння судочинства та поза ним. Серед 

оснoвних oзнaк пpaвoсвiдoмoстi судді дисертант пропонує виділити такі: 1) є 

спeцифiчним пoєднaнням двox фopм суспiльнoї свiдoмoстi – пpoфeсiйнoї тa 

пpaвoвoї; 2) є oсoбливим спoсoбoм спpийняття тa усвiдoмлeння пpaвoвиx 

peaлiй; 3) пoв’язaнa з функцioнувaнням вiдпoвiдного сoцiaльного iнституту – 

систeми судoустpoю; 4) xapaктepизується нaявнiстю спeцiaльнoї oсвiтньoї i 

пpaктичнoї пiдгoтoвки її суб’єктiв, якi утвopюють пpoфeсiйну гpупу; 5) 

включaє зaгaльну систeму пpaвoвиx iдeй тa сукупнiсть влaсниx пpaвoвиx 

пoглядiв тa пepeкoнaнь; 6) в iдeaльнoму виглядi пepeдбaчaє стiйкe пoзитивнe 

стaвлeння дo зaкoну. 

У структурі правосвідомості судді варто виділити такі елементи: правову 

психологію, правову ідеологію та правову поведінку судді. Правова психологія 

як необxідна складова суддівської правосвідомості являє собою емоційне 
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сприйняття суддею правовиx явищ, його правові настрої та почуття, що 

стосуються специфіки здійснення судочинства. Правова ідеологія є сукупністю 

ідейних концепцій, думок, переконань про право і його розвиток, відображає 

суб’єктивне ставлення судді до чинного законодавства та відповідає за 

формування правових цінностей і установок. Правова повeдінка судді – цe та 

частина його правової свідомості, що безпосередньо пов’язана з втіленням 

норм права в життя і знаходить свій прояв у судовій та позасудовій діяльності 

судді. 

2. Трансформація правової свідомості судді – це процес 

безперервного характеру, який відбувається у правовій свідомості судді, та 

характеризується послідовною зміною станів (процесами), що здійснює вплив 

на ефективність відправлення судочинства, функціонування громадянського 

суспільства та правову систему держави. Дисертантом висуваються такі 

положення концепції трансформації правової свідомості судді: 

- Деформована, позитивна та ідеальна правосвідомість судді є її станами, а 

деформація і коригування у напрямку до ідеальної, у свою чергу, є процесами, 

які у сукупності являють собою трансформацію правової свідомості судді. 

Виходячи з наведеного, стверджується, що трансформація правової свідомості 

судді є поняттям значно ширшим, аніж її деформація, оскільки остання є лише 

елементом трансформації. 

- Кожен стан є гнучкою формою одного й того ж явища – правової 

свідомості судді, і має властивість перетворюватись (видозмінюватись). 

Порядок зміни одного стану правосвідомості судді іншим є закономірним 

процесом, що відбувається поступово. 

- Умовно матеріалізуючи правосвідомість судді в об’єктивну форму, 

дисертант приходить до висновку, що вона постійно перебуває в русі. 

Безперервність такого явища обумовлюється тим, що суспільне життя і правові 

реалії постійно змінюються. Відтак, трансформація суддівської правосвідомості 

є не статичним явищем, а динамічним. Оскільки це процес, то вона являє собою 

постійне коливання «від…до…». Якщо правосвідомість як стан розуму, як 
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розуміння права не розвивається, то у кожному конкретному випадку 

відбувається її деградація. Незважаючи на безперервність коливання станів 

правової свідомості, такий процес не є замкненим. 

3. Деформація правосвідомості судді є станом викривленого, 

дефективного усвідомлення правової дійсності та являє собою не лише 

результат ряду факторів і причин, а й насамперед процес, який відбувається у 

зв’язку з такими причинами. Внаслідок цих обставин у свідомості судді 

відбувається певне спотворення цінностей і моральних установок, що 

призводить до змін в усвідомленні ним правової дійсності. Пропонується 

розглядати деформацію правосвідомості у подвійному розрізі: у динаміці – як 

процес, і у статиці – як результат змін у правовій свідомості суддів, що являє 

собою деформовану правову свідомість. 

4. Суддівський розсуд – це інтелектуально-вольовий процес, що 

відбувається у правосвідомості судді під час прийняття судового рішення, 

внаслідок існування визначеної нормами права свободи вибору варіанту 

вирішення справи. Інтелектуальна ознака – це та складова, що вказує на 

ставлення судді як учасника судового процесу до конкретної ситуації, яка 

розглядається у судовому засіданні, обставин справи, прийнятого рішення, а 

також до наслідків такого рішення як для сторін, третіх осіб, так і для 

суспільства в цілому. Вольовий аспект суддівського розсуду передбачає 

безпосередньо прийняття судового рішення. Серед ознак суддівського розсуду: 

є оціночною діяльністю; незалежно від типу правової системи тією чи іншою 

мірою є нормотворчою діяльністю судді; є присутнім при будь-якій формі 

здійснення судочинства; характеризується відносною свободою вибору, яка 

передбачає наявність меж здійснення такого розсуду; здійснення суддівського 

розсуду безпосередньо пов’язане з самостійністю суддів у процесуальній 

діяльності. 

Наявність суддівського розсуду є необхідним критерієм розвитку 

правової держави і гарантією забезпечення ефективності та оптимальності 

судових рішень, однак доцільним вбачається передбачити певний механізм 
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його застосування з метою недопущення суддівського свавілля, а це можливо 

завдяки: 1) застосуванню прямої дії Конституції України; 2) максимально 

можливій законодавчій регламентації усіх суспільних відносин (остання 

повинна забезпечуватись шляхом постійного оновлення законодавства 

відповідно до нових правових реалій, що зведе застосування суддівського 

розсуду до мінімуму); 3) удосконаленню законодавчої техніки, що передбачає 

наступне: норма повинна бути викладена лаконічно, ясно, послідовно; якщо 

закон надає право приймати судове рішення на власний розсуд, то відповідна 

правова норма повинна обов’язково містити чіткі межі здійснення такого 

розсуду; межі розсуду повинні бути достатніми, щоб, з одного боку, не 

обмежувати діяльність правосвідомості судді, а з іншого – уникнути судової 

помилки; 4) безпосередньому роз’ясненню у законі оціночних понять. 

5. Судова дискреція (дискреційні повноваження суду) – це сукупність 

прав і обов’язків суду як органу державної влади приймати судове рішення на 

власний розсуд у межах, визначених законом. Якщо судові повноваження 

(дискреція) включають права і обов’язки, значить останні безперечно можна 

назвати дискреційними. Відтак, дискреційне право суду – це суб’єктивна 

юридично визнана можливість суду приймати рішення із застосуванням 

розсуду, обираючи з кількох законних варіантів вирішення справи найбільш 

оптимальний. Серед ознак дискреційного права судді такі: є регламентованим у 

нормах права; здійснюється в межах дискреційних повноважень та є їх 

невід’ємним елементом; є самостійним правом судді, тобто не потребує 

дозволу, узгодження, і не підлягає забороні; суб’єктивне право судді під час 

здійснення суддівського розсуду взаємообумовлене правовим статусом судді 

(об’єктивним правом на прийняття судового рішення). 

Зроблено висновок, що дискреційний обов’язок – встановлення вимог 

щодо належної реалізації права на суддівський розсуд. Дискреційним 

обов’язком судді, є необхідність здійснення суддівського розсуду відповідно до 

чітко визначених рамок (якщо дискреційне право – це свобода вибору варіанта 
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вирішення справи, дискреційний обов’язок – це правові обмеження щодо 

здійснення суддівського розсуду, тобто його межі). 

6. Аналіз сучасних наукових праць свідчить про те, що феномен 

судової незалежності є полісемантичним, оскільки може розглядатись як 

незалежність судової гілки влади; незалежність правового статусу судді; 

незалежність рішення суду; незалежність при здійсненні суддівського розсуду. 

Незалежність окремих суддів також включає незалежність від своїх колег під 

час колегіального розгляду справи. 

Члени суддівської спільноти повинні сприяти забезпеченню поваги та 

довіри до судів у всьому суспільстві та здійснювати юрисдикційну функцію 

таким чином, щоб їх діяльність не виходила за межі, визначені законом. 

Зазначене полягає у наступних обов’язках судді: 1) здійснювати свою 

юрисдикцію з відданістю своєму функціональному призначенню відповідно до 

повноважень, які довірені їм державою та суспільством; 2) протистояти всім 

прямим чи непрямим спробам впливу на судові рішення, незалежно від їх 

походження (тиск з боку інших суддів чи гілок влади, громадської думки); 3) не 

зловживати престижністю здійснюваних ними юрисдикційних функцій, щоб 

задовольнити у будь-якій сфері особисті інтереси, інтереси членів їх сімей чи 

будь-якої іншої особи; 4) реалізовувати право на свободу вираження своїх 

поглядів з урахуванням принципу їх незалежності та зовнішнього вигляду 

неупередженості та підтримки соціальної довіри до судової системи та її 

юрисдикційних органів; 5) демонструвати повагу та толерантне і шанобливе 

ставлення до усіх учасників судового процесу, а також позитивне ставлення до 

прозорості судового процесу як до нормального способу функціонування 

судової влади. 

7. Професійна етика судді – це сукупність моральних принципів та 

правил правової поведінки судді під час здійснення ним своїх функцій по 

відправленню правосуддя та у позасудовій діяльності. Дисертант вважає 

поняття «суддівська етика» та «професійна етика судді» ідентичними 

поняттями, ототожнюючи їх. Водночас судова етика охоплює принципи і 
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правила поведінки для працівників усіх спеціальностей (не лише суддів, а й 

інших осіб відповідно до штатного розпису суду), які здійснюють ті чи інші 

функції у будь-якому суді, незалежно від спеціалізації та інстанційності, та 

включає в себе, поряд з професійною етикою судді, правила поведінки 

працівників суду, до прикладу. 

Загальні етичні стандарти правової поведінки суддів – це комплекс 

правових та моральних принципів і норм правової поведінки судді, які 

зумовлені специфікою його діяльності, а також особливим місцем у структурі 

суспільства. Такі стандарти можна класифікувати за локальною 

(територіальною) ознакою на: 1) міжнародні етичні стандарти правової 

поведінки суддів – міжнародно-правові акти універсального та регіонального 

рівня, що регулюють питання суддівської етики; 2) національні етичні 

стандарти правової поведінки суддів – це документи (закони, кодекси, 

інструкції, правила), що регламентують морально-етичні вимоги до суддів на 

державному рівні. 

Було зроблено висновок про внесення деяких змін до положень Кодексу 

суддівської етики, а саме: 1) Статтю 13 доповнити пунктом 2 наступного змісту 

«Суддя повинен старанно виконувати адміністративні обов’язки, сприяти 

виконанню адміністративних обов’язків іншими працівниками суду». 2) У 

статті 20 як пункт 1 викласти наступне положення: «Суддя не повинен бути 

ізольованим від суспільства»; пункт 2 залишити у вигляді цієї ж чинної 

сьогодні статті 20; 3) Включити пункт 2 до статті 19 Кодексу у такій редакції: 

«Суддя, члени його родини, працівники суду, в якому суддя здійснює 

повноваження по відправленню правосуддя, не повинні приймати будь-які 

блага (подарунки, позики, послуги), які можуть поставити під сумнів їх 

упередженість та правосудність рішення». 

8. Виходячи з досвіду іноземних держав, а також проведеного 

соціологічного опитування, дисертант вважає, що 30-річний вік є недостатнім 

для здійснення судочинства. В 30 років людина є, як правило, значно 

молодшою за інших учасників судового процесу, внаслідок чого значна 
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частина населення ставиться до такого судді з особливим скептицизмом. 

Щодо мінімального вікового цензу для судді в Україні дисертантом було 

проведено соціологічне опитування. Так, 57 % (тобто більше половини 

опитаних) підтримали позицію щодо необхідності збільшення вікового цензу 

для кандидатів на зайняття суддівських посад. Однак існує і інша частина 

громадян, які вказують, що якщо суддя з усією майстерністю вміло 

демонструє свої фахові знання та навички, то вік судді не впливає на 

формування думки громадськості щодо правомірності прийнятого судового 

рішення (43%). 

В контексті здійснення кваліфікаційного оцінювання суддів дисертант 

пропонує внести зміни до статті 85 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» та пункту 4 Розділу 1 Положення про порядок та методологію 

кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям 

кваліфікаційного оцінювання та засоби кваліфікаційного оцінювання, 

виокремивши три стадії: 1) дослідження суддівського досьє; 2) складення 

кваліфікаційного іспиту; 3) проведення співбесіди. Необхідність встановлення 

такої черговості кваліфікаційного оцінювання обгрунтовується недоцільністю 

виявлення професійної, особистої та соціальної компетентності судді, за 

змістом досьє якого виявлено невідповідність суддівській посаді. Суддя, досьє 

та результати зазначених вище тестувань якого не відповідають критеріям 

кваліфікаційного оцінювання, автоматично повинен вибувати з конкурсу. 

9. В аспекті підвищення рівня професійності суддів важливого 

значення набуває кар’єрний ріст, а на найвищих ланках – постійне 

ознайомлення зі змінами у нормативній базі, позитивним досвідом зарубіжних 

країн, саморозвиток та самовдосконалення. Досягнення високого рівня 

професійності суддівського корпусу в Україні можливе: 1) у сфері нормативного 

забезпечення: завдяки вдосконаленню законодавчо визначених вимог, які 

висуваються до кандидата на посаду судді, а також в частині підвищення рівня 

правової свідомості суддів, що забезпечить комплексний підхід до цього 

питання; перегляд законодавчо встановлених балів кваліфікаційного 
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оцінювання суддів задля забезпечення суддівського корпусу 

високопрофесійними кадрами; 2) у сфері освіти: завдяки оптимізації 

професійного навчання суддів шляхом створення відомчих закладів освіти; 

оновленню навчальних планів у діючих вишах відповідно до досягнень науки 

та зарубіжного досвіду; запровадженні курсу «Професійна етика фахівців у 

сфері права» з метою виховання високих морально-етичних якостей 

потенційних кандидатів на зайняття суддівської посади; 3) в організаційному 

плані – завдяки створенню умов для професійного зростання суддів, що 

включає: належне матеріально-технічне забезпечення судів; проведення 

тренінгів з тайм-менеджменту не лише для суддів, а й для інших працівників 

суду, оскільки ефективність діяльності судової влади залежить від усіх осіб, які 

«причетні» до здійснення судочинства; належне забезпечення психологічного 

супроводу (психологічного консультування) у діяльності суду з метою боротьби 

з психологічними проблемами, що виникають внаслідок здійснення 

судочинства, запобігання деформації правової та моральної свідомості судді, 

розробка системи профілактичних заходів для реалізації такого завдання; 

здійснення мотивації суддів; вироблення у працівників суду єдиної мети та 

корпоративного духу. 
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Додаток 1 

Результати 

анкетування громадян України щодо розробки правових, теоретичних та 

практичних засад формування професійної правової свідомості судді та 

суддівського розсуду
1
 

 

Таблиця 1.1. 

1. Як Ви вважаєте, чи відповідає судова влада в Україні критеріям 

самостійності та незалежності від інших гілок влади? 

                                           
1
 В ході анкетування було опитано 300 респондентів (з них 100 членів професорсько-викладацького складу 

юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; 78 практикуючих юристів, серед 

яких судді, прокурори та адвокати; 122 громадяни, які займаються діяльністю, що не пов’язана з 

юриспруденцією) 
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Відповідь Науковці Юристи-

практики 

Громадяни, 

діяльність яких 

не пов’язана з 

юриспруденцією 

Так 32 (32 %) 27 (35 %) 38 (31 %) 

Ні 68 (68 %) 51 (65 %)  84 (69 %) 

 

Таблиця 1.2. 

2. Чи є доцільним проводити соціологічні опитування шляхом електронного 

анкетування громадян задля визначення рівня їх довіри до суду, а також з 

метою виявлення недоліків судової системи?  

 

Відповідь Науковці Юристи-

практики 

Громадяни, 

діяльність яких 

не пов’язана з 

юриспруденцією 

Так, це сприятиме 

підвищенню якості 

судових рішень 

87 (87 %) 56 (72 %) 69 (57 %) 

 

         Не доцільно 

13 (13 %) 22 (28 %)  53 (43 %) 

Таблиця 1.3. 

3. Що, на Ваш погляд, є основним фактором забезпечення поваги та довіри 

до суду з боку самих суддів?  

Відповіді Науковці Юристи-

практики 
Громадяни, 

діяльність яких 

не пов’язана з 

юриспруденцією 
протистояння всім прямим чи непрямим 

спробам впливу на їхні рішення, незалежно 

від їх походження (тиск з боку інших суддів 

чи гілок влади, громадської думки) 

22 

(22 %) 

14 

(18 %) 

8 

(6,5 %) 

демонстрація поваги та толерантне і 

шанобливе ставлення до всіх учасників 

судового процесу 

21 

(21 %) 

11 

(14 %) 

67 

(55%) 

засвідчення своїми діями позитивного 

ставлення до прозорості судового процесу 

як до нормального способу функціонування 

судової влади 

38 

(38 %) 

46 

(60 %) 

19 

(15,5 %) 
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незловживання престижністю здійснюваних 

ними юрисдикційних функцій, щоб 

задовольнити у будь-якій сфері інтереси 

членів своєї сім'ї чи будь-якої іншої особи 

19 

(19 %) 

7 

(8 %) 

28 

(23 %) 

 

 

Таблиця 1.4. 

 

4. Чи варто позбавити Кодекс суддівської етики статусу інструкцій 

(рекомендацій) для суддів, закріпивши його на законодавчому рівні як акт, 

обов’язковий до виконання та як такий, недотримання норм якого автоматично 

тягне за собою притягнення до юридичної відповідальності? 

 

Відповідь Науковці Юристи-

практики 

Громадяни, 

діяльність яких 

не пов’язана з 

юриспруденцією 

Так 82 ( 82 %) 40 (51 %)  89 (73 %) 

Ні 18 (18 %) 38 (49 %) 33 (27 %) 

 

 

Таблиця 1.5. 

 

5. Чи є оптимальним законодавче закріплення мінімального вікового цензу 

для кандидата на посаду судді – 30 років? 

 

Відповідь Науковці Юристи-

практики 

Громадяни, 

діяльність яких 

не пов’язана з 

юриспруденцією 

Так, вік є достатнім 56 (56 %) 34 (44 %) 81 (66 %) 

Ні, вік необхідно 

збільшити 
44 (44 %) 44 (56 %)  41 (34 %) 
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Таблиця 1.6. 

 

6. Чи буде доцільним здійснення певного «урівняння» показників 

відповідності професійним та моральним якостям судді шляхом зміни шкали 

оцінювання наступним чином: залишити оцінку професійної компетентності у 

300 балів, а професійну етику та доброчесність як елементи морально-

психологічного характеру оцінювати у 150 балів кожну? 

 

Відповідь Науковці Юристи-практики 

Так 92 (92 %) 65 (83 %) 

Ні 8 (8 %) 13 (17 %)  
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