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ПОЛІТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ 2019:

• зміна курсу судової реформи
• концентрація влади
• посилення політичного впливу на судову владу
• реформа органів суддівського врядування (ВККС, 
ВРП)

• реформа судоустрою (мирові судді)



КЛЮЧОВЕ - ЛЕГІТИМНІСТЬ 
СУДУ

✔Суспільне визнання цінності суду і його 
спроможності забезпечувати справедливе 
правосуддя

✔Довіра до суду



СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ

 Підвищити рівень довіри до судової системи загалом 
до рівня, який перевищує рівень довіри до будь-
якого політика

 Зараз – до 10%

 План – 45%  



ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ
 • зустрітися з представниками усіх міжнародних організацій, 
від яких залежить фінансування країни, і запевнити їх в 
необхідності продовженні розпочатої судової реформи
 • зустрітися з представниками головних професійних 
Асоціацій (юристи, бізнес тощо) 

 • посилити Конституційний Суд України – обрати сильних і 
відданих судовій владі суддів від з’їзду суддів у жовтні 2019



ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАХОДИ
 • привернути увагу широкого загалу до ВС через 
потужні інформприводи, в першу чергу 
резонансні справи
 • розробити чіткі меседжі щодо ролі ВС
 • посилити інтернет-присутність судової 
інформації у загальних ЗМІ (судові історії 
простою мовою)



ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАХОДИ
 • створення відеокоментарів за наслідками судового 
розгляду 

 • підкреслено дистанціювати ВС від різних 
політичних таборів (Суд НАД політикою)

 • голові ВС стати одним із лідерів нації – Берегиня 
Конституції. 
 • рейтинг голови ВС = рейтинг ВС



ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАХОДИ
 • «забрати» з інформаційного потоку тему 
справедливості під опіку ВС. Справедливість – це 
справа ВС, а не політиків.

 • інформувати широкий загал про важливі рішення 
ВС і як вони впливають на людей: історії усіху
 • чітко артикулювати проблему невиконання судових 
рішень державними органами – ініціювати дискусію 
про передачу ДВС до судової влади



ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАХОДИ
 • звернутися до ВРУ, КМУ та інших державних 
органів щодо усунення недоліків законодавства, що 
призводять до системних порушень. Такий досвід є у 
КАС ВС
 • зробити підсумок роботи ВС за півтора роки 

 • перехопити лідерство у судовій реформі – говорити 
про шляхи розвитку судової влади (на залишати 
вакууму для інших ідей), створити власний план 
розвитку судової влади та затвердити його на з’їзді 
суддів у жовтні 2019. 



СУДОВІ ЗАХОДИ
 • пріоритетне вирішення важливих справ
 • публічний розгляд резонансних справ (тарифи, 
екологія, забудови, зразкові справи)

 • підвищення ефективності способів захисту
 • підвищення значущості судової влади
 • судовий контроль і штрафи



keep calm – be happy


