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Сьомий рік плину судової реформи, конститупійна криза, загострення кад

рового дефіциту суддівського корпусу, серйозні виклики для незалежності 

судів та ряд інших критичних питань - є наразі актуальними та невирішеними 

для української судової влади в умовах сьогодення . 

З одного боку, судова влада відстоює власну незалежність, з іншого -
суспільство вимагає її максимальної відкритості та прозорості. Відтак, виник

ла ситуація, за якої суди та суспільство комунікаційне віддалені одне від од

ного, що має наслідком інформаційний вакуум та провалля між судовою гіл

кою влади та українцями . Зазначене ще більше негативно впливає на рівень 

довіри громадян до судової системи. В нашому правовому просторі існує по

няття підзвітності судочинства громадськості (прозорості, відкритості, транс

парентності), проте воно підміняється підконтрольністю з боку інших гілок 

влади, що вбачається прямим ризиком для судової гілки влади втратити неза

лежність. Слід пам'ятати, що незалежний, сильний та захищений суд - це од

на з підвалин громадянського суспільства та розвинутої правової держави . 

Саме тому питання кордонів участі громадян у діяльності судової влади 

(щоб зберегти її авторитет та незалежність) та, власне, сутність громадського 
контролю у цій сфері, є надзвичайно гострими та дискусійними . 

Стаття 38 Конститупії України дозволяє громадянам нашої держави брати 
участь в управлінні державними справами та забезпечує юридичне підгрунтя 
для втілення громадянами в життя різних форм участі у функціонуванні судо

вої гілки влади. Однак найефективнішою та найдієвішою інститупією спів
праці та взаємодії громадянського суспільства та судової гілки влади, вба
чається саме громадської контроль цієї гілки влади, оскільки саме він у 

сучасних правових державах є гарантом функціонування влади виключно у 

правовому полі та тільки на користь своїм громадянам. 

Громадський контроль - це суттєвий фактор демократизації будь-якої 

інституції [1, с. 54]. Тому можемо припустити, що наявність ефективного гро
мадського контролю за судовою гілкою влади слугує каталізатором для побу

дови прозорої та справедливої судової системи, що підвищить рівень довіри 
суспільства до судів та суддів. 

Громадський контроль досліджували і теоретики права: громадський кон
троль - один із видів соціального контролю, що здійснюється громадськими 
об'єднаннями і безпосередньо самими громадянами, є важливим засобом ре
алізації народовладдя та дієвим способом залучення населення до управлін
ських функцій. Функціонування громадського контролю у демократичному 
суспшьств1 розглядається як цілеспрямований та дієвий вплив соціальних 
суб'єктів на поведінку агентів соціальної взаємодії» [2, с. 9]; громадський 
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контроль судової влади - це компроміс між державою та громадянським су

спільством у питаннях організації судової влади та здійснення правосуддя, що 
забезпечує досягнення незалежності суду. З такого ракурсу громадський кон

троль включає і пряму форму- через безпосередню участь представників гро

мадянського суспільства у здійсненні правосуддя (присяжних) , і опосередко
вану форму - через відкритість та гласність судочинства, можливість доступу 

громадян та ЗМІ до судової інформації та її об'єктивне висвітлення [3, 
с. 348-349]. Вчені-адміністративісти теж досліджували цей феномен. Зокре
ма, існує позиція, відповідно до якої «громадський контроль судової влади, за 
своєю суттю, - це громадське оцшювання виконання судами своїх повнова

жень, визначення ефективності їх функціонування». Громадський контроль 

судової влади може здійснюватися методами спостереження , опитування , 
аналізу, прогнозування та ін. Формами здійснення громадського контролю су

дової влади можуть бути: соціологічні та статистичні дослідження, діяльність 
громадських рад, у виключних випадках - оцшка винесених суддею рішень , їх 

відповідності принципам і нормам права, моральним засадам суспільства . 
Очевидно, переглядати і скасовувати судові рішення громадськість не може, 

але моніторити судові рішення і давати оцінку за певними критеріями - ціл

ком [ 4, с. 98]. 
2 червня 2016 р. законодавець ухвалив Закон України «Про судоустрій і 

статус суддів», чим суттєво упорядкував і вдосконалив можливості громад

ського контролю суддів та судової влади [5]. Зокрема, Законом передбачено 
створення Громадської ради доброчесності з метою сприяння Вищій 

кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні відповідності судді 
критеріям професійної етики та доброчесності для кваліфікаційного оціню

вання, а також кандидатів на посаду судді. Поведінка судді стає предметом 
громадського контролю не лише під час виконання ним своїх функцій, а й в 

особистому житті. Це справедливо і не може розглядатися як порушення осо
бистого простору судді, оскільки судді наділяються широкими повноважен

нями. Фактично, діяльність Громадської ради доброчесності - це нова форма 

громадського контролю за судовою владою, головним завданням якої є зби

рання, перевірка та аналіз інформації щодо суддів та кандидатів на посаду 

судді (ст. 87 Закону). 
Так, у 2019 р. ГРД проаналізувала 1983 досьє суддів та кандидатів на по

саду судді в межах конкурсів до Верховного Суду та Вищого суду з питань ін

телектуальної власності, а також у процедурі кваліфікаційного оцінювання 
суддів. На основі аналізу профайлів суддів та кандидатів ГРД затвердила 

564 висновки про невідповідність судді або кандидата критеріям доброчес
ності та професійної етики. Згідно з Кодексом суддівської етики та Бангало

рськими принципами поведінки судді, суддя повинен ухвалювати рішення, 
оцінюючи факти незалежно від стороннього впливу та тиску або іншого втру

чання. Суддя має також сам не втручатись у роботу як своїх колег-суддів, так і 

органів суддівського врядування. Громадська рада доброчесності аналізує 
причетність судді або кандидата на посаду судді до ухвалення рішень під 

впливом або з особистою зацікавленістю, наявність зв'язку з політичними си
лами, використання зв' язків для кар' єр ного просування , підтримку агресії 
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проти України та дії, що порушують права людини, а також тиск на інших суд-
дів та втручання в автоматизовану систему розподшу справ тощо . 

Доброчесність та етична поведінка суддів, а також прокурорів та адвокатів 
недаремно є предметом громадського контролю за судовою владою. Для того 
щоб рішення суду було авторитетним, морально-етичні якості судді, який 
його ухвалює, мають бути належними. Це абсолютно відповідає п. 20 Реко
мендації CM/Rec (2010) 12: судді не можуть ефективно здійснювати право
суддя без довіри громадськості, адже вони є частиною суспільства, якому слу
жать [б]. Це гарантує первинну легітимність судді та в подальшому - функ
ціональну. Формування в громадській думці переконання в правоті, незалеж
ності та об'єктивності судової влади є запорукою стабільності, миру та спо
кою. Так, судові рішення матимуть своєрідний кредит суспільної довіри, коли 
кожна особа, навіть не погоджуючись із ухваленим рішенням, однаково вва
жатиме його правильним і справедливим, виходячи із загального переконання 
в авторитетності судової влади . 

Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що довіра грома
дсr,кості до судової влади й повага до неї є, без перебільшення, гарантією 
ефективності судової системи. Кожен суддя й судова влада в цілому можуть 
досягнути та підтримувати легітимність, маючи лише довіру громадськості . 
Проблема громадського контролю судової влади є досить важливою на сучас

ному етапі її реформування, відтак, подальшого грунтовного наукового до
слідження потребують питання форм і методів такого контролю; вироблення 

та закріплення у законодавств і чітких механізмів громадського контролю у 
сфері відправлення правосуддя , що має практичне значення для забезпечення 
демократичного посилення ефективності судової влади та відновлення довіри 
українського суспільства до судових інституцій в цілому [7]. 
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