
ОсоGJІиниtі ІІЩ1ИJ(ОК ІІрит~ІІ·нснн~І cy;L;tiн l\O юрrщичної НUІЮНІ

;ш.·І ЬНОСТІ, :юкрС\1а іlИСІLИІІJІІНарноЇ та КрИМІ HaJI hНОЇ, І ІОНИ НСН С.·ІУ

ЖИТИ 1·арантією :шGс3ІІсчснн~І нс3а;1сжності су;иін, нс;(оторканності, 

засобо:\t їх правового захисту. На сьогоцні, згіJно з націона .. 1ьним за
коноцавство:\t, криміна .. 1ьне пронацження щоцо суцці може бути по
рушене буць-яки:\t суб'сктом, яко:\tу це праnо падаво кри:иіпальпим 

проuесуальІІИ:\f закопоцаnспю:\t, Стат-тею 126 Копституції України 

передбачено, шо незалежність і нецоторкаппість суддіn гараптусть
оІ КонсппуІІіt-:ю і 3акона\Н1 України та частиною 3 І(ієї статті нста

нон.;Існо, ІІ(О <.:Y,iL.iL~І не \южс Gc:1 3ПЩИ Верхонної Ра.іш України Gути 
затриманий чи заарештований цо винесення судо:\'І обвинува .. lьно
го вироку. Однак зауважень про те, що су,;:щя не :\'юже бути без згоди 

Верхошюї РалІ України притягнутий цо кримінальної nіцпоnіцальнос

ті, або шоцо того, що без такої згоци не може бути розпочате крюлі

пальне проnацженпя, Конституція України пе :\tістить (па nіц:~ліпу nіц 

ч. 3 ст. ХО Конетитунії України, ~І кою І'арантуєтnс~І :tсІІУ'І'атсnка нс,т(о

торканністn). Іtс ни\іІаІ·а~:-: снот 3аконо.;шнчою .іЮОІІраІ(юнанни 3 мстою 
посІ·шення гарантій ція.т1ьності суцців в Україні. 

ДАТТИЛhЧИК О. В. 

ІІ<щіона.І ьн~Ій ~,;ні нсрсин;т «О_.(сська юри_.(И'Іна ак<ЦС\ІЇИ», 

.-таборапт кафс;::rри орrапізаuїі cy.J:onпx та праnоохорошшх opraпin 

ІІОТІШЦІЛJІ З ІІОКРЛШІШІІЯ ЕТИКИ СУДUІВ УКРЛІІІИ 
ТА КУЛЬТУРИ ПРАВОСУДДЯ ЗАГАЛОМ 

Буць-яка професійна дія.1ьпість поnиппа здійсшоnатися па оспоnі 

тих етичних пршщипіn, які сфор:\tуnалися n суспі1ьстnі. Більше того, 
кожен ни;L :tіи;Іьності нироGш1є <.:ної нор\Н1 11рофссіtі ної стики. 

CkoGm1 ність 11рофссії cy;LiLi ІЮ.·І~ІІ·а~:-: н на~І нності \іІора .. І ьною І І рана 

вирішувати цо.1ю інших люцей. Наці..1ення право:\t бути судzrею означає 

суспі1ьну цовіру. Суддя і поза засіцанням за .. 1ишається суддею, а тому 
..J..lЯ збереження цовіри з боку громадян повинен цоцержуватися мо

ральних nи:\юг, які nиcynac цо нього суспі1ьстnо. 

Неолюразоnо :\tіжпароцні інституції (Раца Єnропи, Вепеuіанська 
ко\іІісі~І, Енр(mсіkька асоІ(іаІ(і~І cy)·Litiн та інІІІі) :шсртшІИОІ ;ю україн

сnкоІ·о yp~L;LY :1 рСКО\ІСН;ЩІ(і~І\ІИ 11(0)[0 УJ(ОСКОНа;ІСНН~І украЇНСhКОЇ су
;[ОНОЇ СИСТС\ІІИ. В ра\ІКаХ рСШІі~ШІ(іЇ 6а1·атьох \Ііжнаро;[НИХ ІІрОСКТіН, 11(0 
спря:\'ювані на піцтри:v~ку суцово-правової рефор:\'ш в Україні, були про

вецені різноманітні ана.1ітичні цос.1іцження та вияв .. 1ені основні проб.lе
ми з утnерджеппям n україпськшлу правосудді :\tіжпароцних етапдартів 
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неJшІс ж ності сул;rі н. Вс~І 1 ~~~ ,т~і$.Іл hністn :щі йс н юналас~І :ш актинної участІ 

українс nки х сул;rІ н, наукон111 н та 11ре,т~ста нн и КІн 111ом а,т~<.:hкосл. 

Нарюі :шVІістn :1VІіІ~нснн$.1 нс:шлсжності су;rін і cy;r;riн, утнср,т~жснн~І 

однаковості судової практики, спроможності та ефективності право

суддя маємо на практиці повне розбалансування є;:шної судової систе

ми (стnорешrя окремих спеціа.1ізоnаrшх судоnих систем), nідсутність па 

націопальному ріnні суб'скта. що пре;:rстаn.1яс n держаnі та суспL1ьстnі 
судоnу n.1аду ( голоnа Верхошrого Суду України па сьогодні репрезептус 
;ІИІІІС І[е~і СУЛ), ;ІеІ·ітИМНС ІІЩ1УІІІСНН$.1 :ШКОННОІ'О Е)[ИНОІ"О статусу cy;r;riн 

(с~І<.:тсVІа фщ1VІунанн~1 ор1·анін су;І,..rtінсhкоІ·о саvюнр~щунанн~І), НІІрона

;:rження замість розумних строків розгля;:rу справ <<швидкого правосуд

.JЮ>, значне зниження рівня сапіального захисту cy;:r;:riв тощо. 

На пашу думку, потенціал з покращення етики суддіn України та 

культури правосуддя Jага.1ом мають по.1ожеппя Закону України <<Про 
судоустрій і статус суддіn» у сфері дисциІLlіпарпої nі;:rпоnідальпості 

су)~)~І Н. 

В нормах Закону Е ІІ.Іутанина J рtну_vІінюІм ;LИСІІ)1ІІJІінарних та 

етичних порушень суддів. Більш того, відповідна ;:шсциплінарна 

практ:ика ВІтшої ради юстиції та судова практика Вищого а.Jміністра

тивного суду України ввоlІить новий, не зазначений в українському 

ПИСаНОМУ праnі, ПИД ПіlІПОПіlІаЛЬІІОСТі СУ1І1ІіП- ОСО6.1ИПИЙ ЧИ КОІІСТИ

туціЙІІО-ПраПОПИЙ [ 1]. 
3І)і.ІІІ,JІеІJШІ cy;L;Li J ІІОСа}(И :ш CKOCJIJIИ }(ИСІ(ИJJ.,ІіІІарІІОІ'О ІІрОСТУІІКУ 

ві)lІJОВі)lІІО JlO ст. 126 КонституІІ.іЇ України _vюже трактуватиси ті.ІІ,ки 
ИК 3НЇ;ІhНСНН$.1 :ш ІІОJJУІІІеННИ 11JJИС$.11'И. 3;rіЙСНСННИ J[ИСЦИІІЛЇНарНОІ'О 

ІІJJОСТУІІКУ та ІІОруІІІСННИ ІІрИСИП1 HCJJ(BpИHHO ІІОН'и:шні VІЇЖ собою. У 

:1н'и~жу:1ІІИМ t: НС3]ХНуVІіжно 11рактика ВиІІlОЇра,т~и юстиції та Вин~оІ'О 
адміністративного суду України стосовно розмежування дисциплі

нарного провадження при з.Jійсненні дисцип.1інарного проступку 

cy.J.Jeю та проnадження шо;:rо питання зnільпеrшя cy;:r;:ri за порушешrя 
присяги [2]. 

Формулюnашrя присяги судді за Законом України <<Про су;:rоустрій і 

статус LУЛіlІН» Е роJІІ;Іинчастим, ІІlО il03HOJІ$.JE НІіlІІОНІJ~ним ор1·анам т.Іу

мачити ЙОІ\) нкраі1 суG'єктинно, а це, н сною чер1·у, може 11ринtщити ;ю 

політичних з.1овжІ-шань. 

Стан.Jарти поведінки СУ1І1Іів, які зазначені у тексті присяги су.Jдів, не 
співві.Jносяться з відпові.Jними по.1оженнями Конституції України та 

інших статей Закону України <•Про еу;:rоустрій і статус суддіn:->, 

Праnозастосовними гарантія:\ПІ режи1tу спраnедлиnого і пезалеж
ноІ·о ІІраносуіІNІ І Іраноної ІІОНеіtІнки судІlІН Е насамІІерс.Іt окремІ нор

ми ст. 127 Конститу1~ії України. Закон України «Про су;юустріtі і ста

тус суддів'>, чинне цивільне процесуальне, кримінально-процесуальне, 

.Jеякі постанови Пленуму Верховного Cyliy, Вишого арбітражного CYliY 
України, рішення ква.1іфікаційних комісій суддів та інші законодавчі 
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акти, икі ІІсрс;фачаютh ні;~Іюні;rсиhністh 3а нтручанни н ;rі~ІJІhністh 

cy;ry, ТаЄМНИІ~ІО нара;~и СУlІЛіН та :ш()орону НИМаІ·ати ЇЇ р(ВІ'О.ІОІІІСНЮІ. 

Значни~і крок уІІсрс;r Gу;ю jpoGJІcнo 15 гру,т(ни 1999 р .• кш1и чстнсртІ1М 
з'їздоУІ cy;:r;:riв України було прийнято рішення про пр:ийняття Ко;:rексу 

професійної етики суд;:rі. А1е, на жаль, тимчасово затвер;:rжений Радою 

су;:rдів України 24 лютого 2000 р. та прийнятий 24 жовп1я того ж року 
п'ятим J'їздо11 суддів України Кодекс у сnоему певеликому обсязі пе 

Jміг досягти го.1ошrої мети - Jахистити сдпїсть та незалежність судоnої 

СИСТСМИ, окрсс;ІИКІІІ И Jl И ІІІС ЖОрСТКl рам КИ ІІОКС)[ІНКИ ,1\,JI~I КОЖНОІ'О CY.It.itl 
у 11рофссійномута Іюкс~Ік;(снному житті. 

Су;:rова етика містить комплекс мора.1ьн:их заборон і дозволів, обу

мо:в.1ених спеuифікою розгляду і вирішення в су;:rових засіданнях кри

мінальних, циnіТІьІшх, адміністративних справ. Дотримапня етичних 

нор11 сприяс повнішому, реJу.тппативнішому nикопаншо учасниками 
су;:rоnихдебатіn своїх обоn'яJків, підвищешпо ефектишюсті їх ;:rіяльнос

ті. ЕпІчні 3асали нимаІ'аютh кiJt CY.It.Іti ін;шні;LуШІhНОІ'О ІІі,Іtхо;Lу ;ю кожної 

СІ Іраки, ика ро:н'.ІЩІЩЄТhси, урахунаНН}І осо6JІиностсй учасникін, }ІКі Gс

руть участь у справі. 

Оскільки ві;:r роботи судової системи залежать долі лю;:rей, слід 

обов'язково УІа ти механізУІи втручання в її діяльність, усунення недо.1і

ків. Нині всі питання що;:rо cyд;:rin вирішують самі cy;:r;:ri, а ue призводить 
до кругової поруки. Тож якшо суди пе будуть постав.1ені пі;:r коптро.1ь 

11ЮМ3}(}11ІСІ>К01'0 суСІІІ.ІІ>СТВа. _\10ЖІІа ВJаІ·а.ІІ ВТраТИТИ су}(ОВУ СИСТему ИК 

СК.Ш}(ОВИЙ С.ІСМСІІТ ШШ)U1. 

МайGутнs.~ су;~она рсфорVІа має Іюспtнити :ш VІстутри оснокні 33НJ(ан

н~І. По-ІІСТНІІС, :ш11рона;~ити 11ро:юрий мсхані3VІ 11р~пначснн~І су;~;~ін, 11~0 

]K\JihHИTh ЇХ НІ,!~ :13JІСЖНОСТ1, IIO-ilJ1YI'C, усунути MOЖJIИHlCTh ІІОJІПИЧНОІ'О 
тиску на су;:rи і, по-третє, поставити Феміду пі;:r контроль гроУІа;:rськос

ті. І3се це підійУІе на якісно вищий рівень практичні аспекти реа.1ізаuії 

кул_,тури праnосуд;:rя й етичні норми п ;:rіяльності cy;:r;:rin нашої ;:rержаnи. 
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