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РЕЗОЛЮЦІЯ  

Прикарпатського регіонального судового форуму  

«Вища рада правосуддя: сучасний стан та перспективи»  

 

22 січня 2018 року у місті Яремче Івано-Франківської області з ініціативи Асоціації розвитку 

суддівського самоврядування України у співпраці з Секцією суддів Асоціації правників України в 

рамках реалізації грантового проекту «Підтримка розвитку суддівського самоврядування» за 

підтримки Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Нове правосуддя», а 

також за участі членів Ради суддів України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України, відбувся Прикарпатський регіональний судовий форум «Вища 

рада правосуддя: сучасний стан та перспективи».  

Під час заходу відбулась дискусія з питань підготовки Вищою радою правосуддя щорічної 

Доповіді про стан забезпечення незалежності суддів в Україні. Ключовими питаннями 

обговорення стали охорона та фізичний захист судів та суддів; ефективні способи захисту 

судді від тиску; дієвість Вищої ради правосуддя; зміна судоустрою; конкурс та переведення 

суддів; здійснення правосуддя в перехідних умовах; кваліфікаційне оцінювання суддів; 

відповідальність суддів; матеріальне забезпечення суддів. 

За наслідками обговорення учасники форуму сформували наступні рекомендації органам 

суддівського врядування та самоврядування: 

1. Рекомендувати Вищій раді правосуддя врахувати пропозиції Асоціації розвитку суддівського 

самоврядування України щодо тез щорічної Доповіді про стан забезпечення незалежності 

суддів в Україні. 

2. Щорічна Доповідь про стан забезпечення незалежності суддів в Україні – це не звіт про 

діяльність органів суддівського врядування, а аналіз проблем, які існують в судовій владі. 

Така доповідь повинна бути спрямована, насамперед, широкому загалу – представникам 

законодавчої та виконавчої гілок влади, правоохоронним органам, засобам масової 

інформації, неурядовим громадським організаціям, населенню та міжнародним організаціям з 

метою напрацювання дієвих механізмів забезпечення суддівської незалежності та усунення 

негативних проявів в цьому питанні. 

3. Вважати невідкладним завданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

пришвидшення проведення кваліфікаційного оцінювання суддів з метою підтвердження їх 

відповідності займаній посаді. 

4. Підтримати пропозицію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про внесення змін до 

Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо виплати суддівської винагороди в 

розмірі, передбаченому для судді, який пройшов кваліфікаційне оцінювання, після успішного 

проходження суддею іспиту та практичного завдання та підтвердження здатності 

здійснювати правосуддя у відповідному суді за ознакою професійної придатності. 

5. Вищій раді правосуддя терміново розглянути питання щодо виплати суддівської винагороди 

у передбаченому законом розмірі починаючи з січня 2017 року та необхідності виконання 

розпорядниками бюджетних коштів пункту 17 Рішення позачергового з’їзду суддів України 

від 15 березня 2017 року. З’ясувати причини невиконання рішень з’їзду суддів України 

Державною судовою адміністрацією України та вирішити питання про притягнення винних до 

відповідальності. 

6. Вищій раді правосуддя провести узагальнення дисциплінарної практики в частині 

кваліфікації дисциплінарних проступків та забезпечити формування єдиних підходів до 

оцінки подібних порушень. 

Практична реалізація вказаних пропозицій ефективно сприятиме створенню в Україні дієвої 

системи незалежного судочинства, яка буде відповідати кращим європейським зразкам.  

 

Погляди авторів цієї резолюції не обов’язково відображають погляди Агентства США з 

міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки. 


