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Цей аналітичний звіт був підготовлений Фун-
дацією DEJURE за фінансової підтримки Євро-
пейського Союзу та Міжнародного фонду «Від-
родження» в рамках грантового компоненту 
проекту «Громадська синергія» під егідою Укра-
їнської національної платформи Форуму гро-
мадянського суспільства Східного партнерства. 
Зміст цієї публікації є виключною відповідальні-
стю Фундації DEJURE і необов’язково відображає 
точку зору Європейського Союзу та Міжнародно-
го фонду «Відродження».
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Цей Звіт присвячено дослідженню результатів 
діяльності органів суддівського врядування, що  
відповідають за добір суддів та розгляд скарг про 
вчинення суддями дисциплінарних проступків, у 
країнах Східного партнерства, яких об’єднує пе-
рехідний стан економіки і тоталітарне радянське 
минуле. Мета звіту – надати рекомендації щодо 
підходів до формування складу органів суддів-
ського врядування у вказаних країнах. 

 Для досягнення зазначеної мети проведено 
аналіз досвіду результатів діяльності подібних 
державних органів у Молдові, Грузії та Україні. 

У названих країнах у період із 1991 року здійс-
нювалися неодноразові спроби як масштабних, 
так і точкових судових реформ.  Останні за ча-
сом проведення реформи в усіх випадках базу-
валися на принципі, що більшість членів у складі 
органів суддівського врядування має обиратися  
суддівською спільнотою. 

Основними критеріями оцінки результатів діяль-
ності державних органів суддівського врядуван-
ня виступив рівень суспільної довіри до суддів 
у вказаних країнах, а також висновки експертів 
щодо незалежності вказаних органів від полі-
тичного впливу, неупередженості і ефективності 
здійснення ними своїх функцій, відповідності їх-
ньої діяльності суспільним очікуванням від ре-
формування судової влади. 
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Рівень суспільної довіри до судової влади є не-
ймовірно низьким. Відповідно до соціологічного 
опитування 2018 року, 81% населення та людей, 
які мали контакт із судами, не довіряють судовій 
владі. Загалом рівень довіри в 2018 році впав 
удвічі порівняно з 2001 р.

Вища рада магістратури (далі — ВРМ) є органом 
суддівського врядування та гарантом незалеж-
ності суддів. ВРМ — колегіальний орган, що скла-
дається з 12 членів, з яких три члени - за поса-
дою — міністр юстиції, голова Верховного суду та 
Генеральний прокурор, три професори з права 
(призначені парламентом), та шість суддів, об-
рані їхніми колегами, що представляють усі три 
рівні юрисдикції (перша інстанція, апеляційна 
інстанція та Верховний суд).

Отже, половина складу ВРМ є суддями, але, вра-
ховуючи те, що членом ВРМ є голова Верховно-
го суду за посадою, судді мають більшість, коли 
йдеться про вирішення будь-яких питань у су-
довій владі (7 з 12 членів). Тим більше, що інші 
члени (ex officio) не мають права голосу, коли 
йдеться про відбір, підвищення та дисциплінар-
ну відповідальність суддів. 

У ВРМ є троє представників академічної спільно-
ти, що є професорами з права. Вони обираються 
шляхом відкритого конкурсу комітетом парла-
менту та затверджуються голосуванням депута-
тів. Зважаючи на  спосіб призначення цих чле-
нів, неможливо виключити політичний вплив на 
процедуру їх відбору, а отже - неупередженість 
професорів з права під час здійснення ними 
функцій у складі ВРМ може ставитися  під сумнів.

На практиці внесок цих членів у створення ме-
ханізму стримувань та противаг всередині ВРМ 
залишається вельми обмеженим.

Структура ВРМ демонструє, що вплив тих її чле-
нів, які делеговані не суддівським середовищем, 
є доволі незначним. Фактично йдеться  про те, 
що ВРМ часто ухвалює рішення, які підтримують 
члени ВРМ, що є суддями Верховного Суду. 

1  Annual Report of the Judicial Inspection (2018), available at: https://bit.ly/2ktK8Kq

2  Annual Report of the Judicial Inspection (2018), p. 47. 

У Молдові  діє комплекс норм щодо притягнення 
суддів до дисциплінарної  відповідальності та ко-
декс етики для суддів. З 2015 року набув чинно-
сті новий Закон про дисциплінарну відповідаль-
ність суддів, який розширив коло суб’єктів, що  
можуть подавати скарги, та прямо передбачив 
зобов’язання ВРМ викладати мотиви відхилення 
будь-якої поданої заяви. Новий закон також пе-
редбачає етапи дисциплінарного провадження 
та права й обов’язки суб’єктів, розширюючи коло 
наслідків дисциплінарних стягнень, збільшує з 
одного року до двох років строк для притягнен-
ня суддів до дисциплінарної відповідальності. 
Закон про дисциплінарну відповідальність пе-
редбачає детальний перелік 16 дисциплінарних 
правопорушень.  У 2018 році Парламент ухвалив 
зміни до Закону про дисциплінарну відповідаль-
ність суддів. Зміни передбачають збільшення 
кількості судових інспекторів з п’яти до семи та  
автономність судової інспекції, а також більш 
детально регламентують діяльність судової ін-
спекції. З метою дотримання цього закону ВРМ 
затвердив Положення про організацію, компе-
тенцію та функціонування судової інспекції. 

Тим не менш, у 2018 році на суддів було накладе-
но лише 4 дисциплінарні стягнення, серед яких 
три попередження та одне звільнення. Це прямо 
свідчить про обмежене застосування механізму 
дисциплінарної відповідальності, враховуючи, 
що кількість скарг становить понад 1000 щороку 
(наприклад, у 2018 році до ВРМ надійшло 1223 
скарги на дії суддів)1.

Дослідники вказують, що такий низький по-
казник застосованих санкцій може бути також 
пов’язаний з тим, що більшість у складі ВРМ за-
ймають судді, які дуже стримано відносяться до 
того, щоби притягати до дисциплінарної відпові-
дальності своїх колег2.

У складі ВРМ також створена Комісія з питань 
етики та професійної поведінки суддів.  Вона 
складається з п’яти членів, обраних виключно з 
членів ВРМ, але при цьому професори права не 
можуть бути членами цієї комісії. 

МОЛДОВА
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Громадянське суспільство в Грузії сильно стурбо-
вано існуючим політичним впливом на систему 
судових органів.  Чимало експертів вказують, що 
цей вплив є доволі явним і має вкрай негативні 
наслідки. Громадські організації заявляють про 
факти неправомірних зв’язків між впливовими 
групами суддів, що контролюють та керують 
судовою системою, і членами парламенту, які 
представляють правлячу партію. Хоча Консти-
туція та закон передбачають незалежність 
судової влади, фактично існує практика втру-
чання у незалежність та неупередженість судо-
вих органів. Судді є вразливими від політичного 
тиску3. Відповідно до останніх досліджень, бізнес 
середовище оцінює незалежність судової влади 
вище середнього, але рівень довіри до судів має 
чітку тенденцію до зменшення4.

Вища рада юстиції (далі ВРЮ) складається з 15 
членів, призначених судовою владою, парламен-
том та Президентом Грузії. На засіданнях ВРЮ 
головує Голова Верховного Суду Грузії

Більше половини членів ВРЮ обираються ор-
ганом судового самоврядування з числа суддів 
загальних судів Грузії.

3 Georgia 2018 human rights report - United States Department of Stat. Pg. 12. Available at: https://bit.ly/2If5IK

4  The Heritage Foundation – 2019 Index of Economic Freedom. Available at:  https://herit.ag/2CvNkuH

Загальні суди представлені у ВРЮ Головою Вер-
ховного Суду Грузії та 8 членами, обраними Кон-
ференцією суддів Грузії за пропозицією Верхов-
ного Суду Грузії, серед них — секретар ВРЮ. 

Парламент Грузії представлений у ВРЮ 3 чле-
нами, обраними парламентом Грузії та головою 
правового комітету парламенту, який є членом 
ВРЮ за посадою. Серед трьох членів ВРЮ, об-
раних парламентом, одного обирають з членів 
фракції парламенту, яка не входить до складу 
парламентської більшості, або з тих членів, які 
не входять до складу жодної фракції. Президент 
Грузії представлений у Раді одним призначеним 
ним членом. 

Президент Грузії представлений у Раді одним 
призначеним ним членом. 

ГРУЗІЯ
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Рівень суспільної довіри суддям у 2014 році був 
найнижчим за всю історію — біля 5%, з 2017 року 
він є коло 15%5. Так, станом на червень 2019 
року, українські суди в цілому продовжують мати 
доволі незначну підтримку серед суспільства: 
довіряє судам лише 14% населення, тоді як не 
довіряє — 75%. Черговий етап судової реформи 
у 2016 році, який був викликаний незадовіль-
ним станом судової влади, не виправив існуючі 
недоліки, адже на сьогодні у суспільстві значно 
переважають негативні оцінки судової реформи. 
Так, повністю або скоріше негативну оцінку ре-
зультатам реформи надали 60% опитаних, а ціл-
ком чи скоріше позитивну оцінку — лише 13%6. 
Станом на вересень 2019 року 72% опитаних не 
довіряють судовій системі України в цілому7, а це 
означає, що суди наразі є лідером серед держав-
них інститутів, яким найчастіше висловлюється 
недовіра з боку населення. 

До органів суддівського врядування України 
входить два основних органи та один допоміж-
ний. До основних відносяться два державних 
органи: 1) Вища кваліфікаційна комісія суд-
дів України (далі — ВККС), що проводить добір 
кандидатів для призначення на посаду судді 
та здійснює кваліфікаційне оцінювання суддів;  
2) Вища рада правосуддя (далі — ВРП), що забез-
печує здійснення дисциплінарних проваджень 
щодо суддів, а також надає рекомендацію на 
призначення кандидата на посаду судді, звіль-
няє і переводить суддів. 

Допоміжним органом є Громадська рада добро-
чесності (далі — ГРД), яка згідно із Законом Укра-
їни «Про судоустрій і статус суддів» сприяє ВККС 
у встановленні відповідності судді (кандидата 
на посаду судді) критеріям професійної етики та 
доброчесності для цілей кваліфікаційного оці-
нювання. ГРД  надає, за наявності відповідних 
підстав, ВККС висновок про невідповідність суд-
ді (кандидата на посаду судді) критеріям профе-
сійної етики та доброчесності.

5 https://bit.ly/2B1R5ry

6 https://bit.ly/2mugZ2t

7 https://bit.ly/2lXXwGW

До складу ВККС обираються (призначаються) 
шістнадцять членів: 1) з’їздом суддів України — 
вісім членів Комісії з числа суддів або суддів у 
відставці; 2) з’їздом представників юридичних 
вищих навчальних закладів та наукових уста-
нов  — два члени Комісії; 3) з’їздом адвокатів 
України — два члени Комісії; 4) Уповноваженим 
Верховної Ради України з прав людини — два 
члени Комісії з числа осіб, які не є суддями; 5) 
Головою Державної судової адміністрації Украї-
ни — два члени Комісії з числа осіб, які не є суд-
дями.

ГРД була запроваджена у 2016 році на вимогу 
громадянського суспільства через, як було вка-
зано вище, рекордно низьку довіри населення до 
судів. ГРД складається з двадцяти членів. Члена-
ми ГРД можуть бути представники правозахис-
них громадських об’єднань, науковці-правники, 
адвокати, журналісти, які є визнаними фахівця-
ми у сфері своєї професійної діяльності, мають 
високу професійну репутацію та відповідають 
критерію політичної нейтральності та доброчес-
ності. Якщо ГРД у своєму висновку встановила, 
що суддя (кандидат на посаду судді) не відпо-
відає критеріям професійної етики та доброчес-
ності, то ВККС може ухвалити рішення про під-
твердження здатності такого судді (кандидата на 
посаду судді) здійснювати правосуддя у відпо-
відному суді лише у разі, якщо таке рішення під-
тримане не менше ніж одинадцятьма її членами.

Однак на практиці виявилося, що ВККС в абсо-
лютній більшості випадків досить легко знахо-
дило необхідні 11 голосів із 16 для подолання 
негативного висновку ГРД. І все тому, що біль-
шість складу ВККС складають представники суд-
дівської спільноти. Представництво ж за квотою 
адвокатів та Уповноваженого з прав людини не 
стало ефективним запобіжником проти тоталь-
ного домінування думки суддів при ухваленні 
ВККС рішень.  При цьому у таких своїх рішеннях 
ВККС практично не наводить належне обґрун-
тування, чому нею не приймаються до уваги ін-
формація, наведена у негативному висновку ГРД. 

УКРАЇНА
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Завдяки цьому суддями «нового» Верховного 
Суду стали 44 недоброчесні кандидати. Квалі-
фікаційне оцінювання діючих суддів станом на 
1 квітня 2019 року пройшли 2409 суддів, з яких 
лише 156 рекомендовано звільнити, а фактично 
звільнено — лише 158, що підтверджує неефек-
тивність інструменту кваліфікаційного оціню-
вання в умовах подібного ставлення до нього з 
боку більшості у чинному складі ВККС. 

ВРП складається з 21 члена, з яких 10 — обирає 
з’їзд суддів України з числа суддів чи суддів у 
відставці, двох — призначає Президент України, 
двох — обирає Верховна Рада України, двох  — 
обирає з’їзд адвокатів України, двох — обирає 
всеукраїнська конференція прокурорів, двох  — 
обирає з’їзд представників юридичних вищих 
навчальних закладів та наукових установ. Голова 
Верховного Суду є членом ВРП за посадою. 

Як вказують експерти9, ВРП часто використовує 
свої дисциплінарні повноваження для  тиску  на 
незалежних суддів. З іншого боку, нерідко спо-
стерігається штучне затягування членами ВРП 
розгляду дисциплінарних проваджень для того, 
щоби спливли строки для притягнення судді до 
відповідальності. Під час конкурсу до Верховно-
го Суду, ВРП позитивно розглянуло всіх 44 недо-
брочесних кандидатів, по яким ВККС подолало 
негативні висновки ГРД.  Призначення щонай-
менше 4 членів чинного складу ВРП відбулося 
внаслідок серйозного політичного втручання.

В аналітичних звітах обґрунтовується10, що той 
факт, що створення нових судів та очищення 
суддівського корпусу було Законом доручено 
органам з більшістю суддів у їх складі (ВККС і 
ВРП), стало фатальною помилкою з точки зору 
інтересів суспільства, а радше – свідомим роз-
рахунком політичної влади. Тому що своєю ді-
яльністю ці органи законсервували всі поширені 
негативні явища в судовій системі: кругову пору-
ку, виконання політичних замовлень, толеруван-
ня різних проявів суддівської недоброчесності.  
Верховний Суд так і не став новим: він на 75% 
складається з суддів, які вже раніше працювали 
в системі, і майже щодо 25% з них є серйозні 
претензії щодо відповідності критеріям добро-
чесності та професійної етики. Кваліфікаційне 
оцінювання чинних суддів проводиться ВККС в 

8 https://bit.ly/2TkRwUt

9 https://vrpfails.dejure.foundation/

10  https://bit.ly/2kYPHAH та   https://bit.ly/2TkRwUt

11  С. 15, 20 http://bit.ly/2mPW621

«конвеєрному» режимі, який не передбачає ре-
тельного аналізу, а його ефективність прямує до 
нуля. 

На противагу ВККС та ВРП, ГРД позитивно заре-
комендувала себе як орган щ перевірки добро-
чесності під час конкурсів до Верховного Суду. 
ГРД проаналізувало всіх кандидатів, виявляючи 
факти недекларування останніми майна, які не 
помічали (чи не хотіли помічати) державні орга-
ни, відповідальні за це. Більше того, ГРД проана-
лізувала та узагальнила свою практику, на кон-
кретних прикладах розтлумачивши, які дії суддів 
слід вважати недопустимими з точки зору крите-
ріїв доброчесності та професійної етики, чого не 
робила ВККС. Однак маючи лише дорадчу функ-
цію, ГРД слабко впливає на процеси очищення 
судової влади.

Яскравим прикладом того, наскільки істотно мі-
няє ситуацію у кращий бік надання права вето 
на кандидатів до суду подібним до ГРД інститу-
ціям демонструє приклад Громадської ради між-
народних експертів (ГРМЕ).  ГРМЕ, згідно закону, 
під час конкурсу до Вищого антикорупційного 
суду мала право безумовного  вето щодо канди-
датів. До складу ГРМЕ входять 6 членів, які при-
значаються ВККС строком на 2 роки виключно 
на підставі пропозицій міжнародних організацій, 
з якими Україна співпрацює у сфері запобігання 
та протидії корупції відповідно до міжнародних 
договорів України. Участь зазначених експер-
тів стала фактором, який обумовив суттєву по-
зитивну відмінність результатів цього конкурсу 
від результатів конкурсів до Верховного Суду і 
кваліфікаційного оцінювання, де ГРД такого без-
умовного права вето не мала. Так, за результата-
ми спеціальних спільних засідань ГРМЕ та ВККС 
із 113 кандидатів припинили участь у конкурсі 
42 кандидати, тобто більше третини11. Це є ще 
одним підтвердженням, що участь представни-
ків, які не мають стосунку до судової спільноти і 
органів державної влади, у  процедурах відбору 
на посаду судді, сприяє більш об’єктивним ре-
зультатам конкурсу, більшій суспільній довірі та 
більш ефективному відсіюванню недоброчесних 
кандидатів на суддівські посади. 
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Для країн ЄС типовим є надання основної ролі 
в доборі та дисциплінарних провадженнях щодо 
суддів органам, в яких більшість складається із 
суддів, обраних суддями.

Виділяють наступні ключові вимоги європей-
ської моделі органу суддівського врядування, що 
зафіксовані в ряді офіційних документів ЄС та 
Ради Європи: 1) орган повинен мати конститу-
ційний статус; 2) принаймні 50% членів органу 
повинні бути суддями, і ці судді повинні бути об-
рані їх колегами, тобто іншими суддями; 3) орган 
повинен бути наділеним можливістю приймати 
рішення, а не лише консультативними повнова-
женнями; 4) орган повинен мати суттєві повно-
важення у всіх питаннях, що стосуються кар’єри 
судді, включаючи відбір, призначення, просуван-
ня, переведення, звільнення та дисциплінарну 
відповідальність суддів. 

Разом з тим щодо питання про формування скла-
ду органів суддівського врядування, які здійсню-
ють функції добору на посади суддів та розгляд 
дисциплінарних скарг останнім часом у стан-
дартах Ради Європи намітилася інша тенденція. 
Так, у Rule of Law Checklist, який ухвалений Ве-
неційською комісією у 2016 році12, визначено, 
що можуть існувати й інші прийнятні способи 
формування таких органів, крім описаного вище. 
Адже  залучення до цього процесу лише самих 
суддів може спричинити ризики виникнення 
таких негативних явищ, як корпоративний са-
мозахист, корисливість, кумівство, закритість від 
потреб суспільства. Отже, має бути знайдено від-
повідну рівновагу між кількістю членів органу, 
які є суддями, і тими членами, хто за фахом не 
належить до судівництва. Але при формуванні 
складу таких органів необхідно уникати як уча-
сті виконавчої влади, так і парламенту, інакше це 
призводить до політизації 

Якраз на прикладі результатів функціонування 
чинних моделей суддівського врядування, які 
існують у Молдові, Грузії та Україні, у цьому Зві-
ті доведено, що закріплення принципу «судді 
обираються суддями» для призначення більшо-

12 https://bit.ly/2kYToX4 (пункти 81-82)

13 Bobek, Michal and Kosar, David, Global Solutions, Local Damages: A Critical Study in Judicial Councils in Central and Eastern 
Europe (November 7, 2013). Available at https://bit.ly/2mtghm6

сті членів у складі органів, які проводять добір 
кандидатів та їх кваліфікаційне оцінювання, а 
також здійснюють дисциплінарне провадження, 
призводить до негативних наслідків. І цей висно-
вок чітко підтверджується вкрай низьким рівнем 
суспільної довіри до судової влади у вказаних 
державах. 

Під час проведення судових реформ у Молдо-
ві, Грузії та Україні західні партнери  пропону-
вали застосувати традиційний для держав із 
усталеними традиціями демократії та низьким 
рівнем корупції стандарт формування складу 
органів суддівського врядування, за яким біль-
шість членів таких органів має належати суддям, 
делегованим суддівською ж спільнотою. Саме на 
цей стандарт покладалися надії, адже він мав 
би вирішити проблеми залежності судової вла-
ди від виконавчої. Втім, як показала практика 
імплементації такого підходу у зазначених вище 
країнах, а також в інших державах Центральної 
і Східної Європи, без попереднього очищення 
суддівського корпусу цей стандарт може обер-
нутись повним провалом реформи в очах су-
спільства. Ключова проблема тут полягає у тому, 
що повноваження здійснювати  суддівське вря-
дування отримують судді, чия доброчесність ви-
кликає значний обґрунтований сумнів.

Зважаючи на викладене, для країн Східного 
Партнерства доцільним є відхід від моделі, згід-
но якої орган суддівського врядування, що від-
повідає за відбір, дисциплінарне провадження 
та кваліфікаційне оцінювання суддів, склада-
ється у більшості своїй із суддів, які обираються 
суддями, та не дає можливості громадськості ді-
єво впливати на кадрові питання у судовій владі. 
При цьому слід відзначити, що всі інші моделі, 
які передбачають непрямі форми обрання пред-
ставників громадськості до складу таких органів 
(наприклад, коли парламент обирає  науковців), 
як демонструє досвід,  не є надійним запобіжни-
ком від кругової поруки серед суддів. 

Показовим є те, що відомі дослідники М.Бобек 
та Д.Косар13, проаналізувавши результати діяль-

ВИСНОВКИ
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ності органів суддівського врядування в країнах 
Центральної та Східної Європи, прийшли до ана-
логічного висновку. Вони, зокрема, вважають, що 
органи суддівського врядування, в складі яких 
кількісно домінують «судді, обрані суддями», є 
інституціями, які в цілому  неприйнятні для країн 
з перехідною економікою. Адже у таких країнах 
суддям бракує етичної культури ставити інтереси 
суспільства вище корпоративних інтересів суд-
дівської спільноти. У ряді країн зазначеного регі-
ону запровадження органів суддівського вряду-
вання, сформованих вказаним чином, мало дуже 
сумнівні, якщо не катастрофічні, наслідки. Врахо-
вуючи, що державна влада закладала фундамент 
нових органів суддівського врядування із ак-
тивним залученням представників суддівського 
корпусу, сформованого за тоталітарних часів, не 
дивно, що в багатьох державах Центральної та 
Східної Європи судова реформа не забезпечила 
незалежність суддям.

Тому варто підтримати тезу про те, що без попе-
реднього реального кадрового оновлення серед 
суддів, надання у країнах Східного партнерства 
права суддям повністю самостійно вирішувати 
кадрові та дисциплінарні питання всередині су-
дової влади, призводить лише до декоративно 
існуючої «незалежності» судової влади, в той час 
як на практиці судді у своїй діяльності часто ке-
руються вказівками вищих державних посадов-
ців та діють в інтересах крупних фінансово-про-
мислових груп. 

Європейська модель суддівського врядування 
ґрунтується на аксіомі, що судді, обрані до  орга-
нів суддівського врядування, апріорі є досвідче-
ними, незалежними професіоналами, з глибоким 
розумінням професійної етики та почуттям від-
повідальності перед суспільством, і тому здатні 
найкраще керувати кадровими та кар’єрними 
питанням всередині судової влади.  Проте дане 
припущення не працює у державах з низькою 
довірою до судової влади, ще й обтяжених ра-
дянським минулим. 

Відтак органи суддівського врядування у країнах 
Східного партнерства можуть ефективно функці-
онувати лише за умови, що їх склад буде сфор-
мовано з фахових представників тих суспільних 
груп, до яких у населення є вища довіра. Отже, 
якщо у країнах Східного партнерства суди мають 
незначну довіру від населення, то і квота в органі 
суддівського врядування «суддів, обраних суддя-
ми», має бути відповідно зменшеною  на користь 

14 https://bit.ly/2JGLqO5

15 https://bit.ly/2mtfb9V

представників тих інституцій (які є дотичними до 
проблематики функціонування судової влади),  
довіра до яких висока. Тільки таким чином у вка-
заних країнах можна забезпечити стан, коли ор-
гани суддівського врядування будуть у своїй ді-
яльності відстоювати цінності, які забезпечують 
гарантії незалежності та професійності судової 
влади, ідеали прав людини та демократії. 

Скажімо, станом на березень 2019 року, довіра 
українців до громадських організацій складала 
43%, і разом з тим недовіра до Верховного суду 
та місцевих судів — 67%14. Виходячи з цього, для 
України доцільною є модель формування ВККС 
за принципом 50/50 із представників суддів-
ської спільноти та представників, делегованих 
напряму структурами громадянського суспіль-
ства15. 
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1. Органи суддівського врядування із добору 
суддів і притягнення суддів  до дисциплінар-
ної відповідальності не мають складатися пе-
реважно з «суддів, обраних суддями», в умо-
вах, коли довіра до судової влади у суспільстві 
є незначною. 

Навпаки, у такому випадку в цих органах слід 
розширити квоту представництва для тих 
неполітичних структур, які мають найвищу 
суспільну підтримку у конкретній країні. Ска-
жімо, в Україні традиційно сильним є сектор 
громадських організацій, які тривалий час 
профільно займаються проблематикою судо-
вої та антикорупційної реформами, впровад-
женням демократичних цінностей у процеси 
державного управління. В інших країнах до 
складу таких органів можуть входити пред-
ставники інших спільнот, які користуються 
авторитетом у населення (науковці, адвокати, 
правозахисники, журналісти тощо). 

2. Доцільним є розглянути можливість втіли-
ти на практиці варіант трьох етапного шляху 
створення ефективного органу суддівського 
врядування, який буде здатним відповідати 
викликам, що присутні у країнах із слабкою 
демократією, нерозвинутою економікою та 
високим рівнем корупції. 

На першому етапі у складі органу суддів-
ського врядування надається більшість місць 
представникам профільних структур грома-
дянського суспільства і міжнародним екс-
пертам від міжнародних організацій, з якими 
країна співпрацює у сфері судової реформи, 
запобігання та протидії корупції відповідно 
до міжнародних договорів.  При цьому між-
народні експерти можуть здійснити перевірку 
на доброчесність кандидатів від громадськос-
ті.  Другим етапом є, власне, здійснення сфор-
мованим таким чином органом комплексних 
заходів із очищення та оновлення суддівсько-
го корпусу. І вже після цього, останнім етапом, 
заново сформувати склад органу суддівського 
врядування, вилучивши з нього міжнародних 

експертів, і надавши суддям, обраним онов-
леним суддівським корпусом, не більше поло-
вини місць у його складі, натомість інші місця 
передати представникам інститутів громадян-
ського суспільства. 

3. Дієвою моделлю також може бути створення 
при органі суддівського врядування постійно 
діючого допоміжного органу  який би поєднав 
у собі риси установ на кшталт ГРД та ГРМЕ, що 
діють в Україні. Такий орган має складатися 
виключно із представників громадського сек-
тору, яким довіряє суспільство (правозахис-
ники, журналісти, представники профільних 
громадських організацій), яких обирають на 
прозорих засадах самі структури громадян-
ського суспільства. Можливий варіант залу-
чення міжнародних експертів для оцінки до-
брочесності кандидатів до складу ГРД.  Однак 
є принципово важливим, щоб цей допоміж-
ний орган мав право ухвалювати самостійні 
рішення у вигляді застосування права вето 
щодо певних кандидатів на посаду судді або 
мав право на обов’язкову для врахування по-
зитивну рекомендацію під час відбору на по-
сади суддів чи під час оцінювання суддів.

4. Судді до складу органів суддівського вряду-
вання мають обиратися всією суддівською 
спільнотою через систему онлайн-голосуван-
ня. Це допоможе демократизувати процес 
добору, мінімізувати негативний вплив керів-
ництва судів, оскільки у такому разі до про-
цедури будуть залучені всі судді країни, а не 
лише делегати на конференції. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  
ДЛЯ КРАЇН СХІДНОГО 

ПАРТНЕРСТВА 
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