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ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ 

СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

Шереметьєва О. Ю., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

міжнародного та європейського праваДВНЗ «Київський національний еконо

мічний університет імені Вадима Гетьмана» 

Реформування судової влади в Україні обговорюється фактично з моменту 

отримання незалежності. Цей процес відбувається з самого створення судової 

системи пострадянської України і досі не приніс бажаних результатів. Навпа

ки , саме слово «реформи» вже викликає в українському суспільстві недовіру 

та розуміння того, що зміни будуть відбуватися на гірше. Нещодавні події, по

в 'язані з рішеннями судів, утому числі й Конституційного Суду України , ще 

більше загострили проблему та напругу серед деяких представників су

спільства, а можновладці чи то навмисно, чи то через недосвідченість, актив

ніше почали висувати ідеї проведення навіть антиконституційних судових ре

форм та/або здійснення дій у неконституційний спосіб . 

Як відомо , влада у демократичному суспільстві з метою створення системи 

стримувань та противаг розподіляється на декілька незалежних гілок, зокрема 

законодавчу, виконавчу та судову. При цьому особливо підкреслюється , що 

судова влада є не залежною від інших . Проте, окремі представники інших 

гілок влади досить часто намагаються підпорядкувати собі судову владу або 

хоча б певні судові інститути, у тому числі у незаконний спосіб, щоб здійсню

вати контроль над процесом прийняття судами рішень. Зрозуміло, що високо

посадовці розраховують на те, що у корумпованій судовій системі суди зав

жди мають приймати рішення на їхню користь, навіть якщо вони вчинили 

протизаконні дії/бездіяльність, прийняли протизаконні рішення . І дійсно, ко

жен може згадати випадки прийняття таких рішень судами/слідчими органа

ми, коли по суті злочинців, котрі мали відношення до високопоставлених чи

новників, відпускали , або не доводячи справу до суду, або в суді, або «замі

нали» справу у той чи інший спосіб, або коли і сам суддя, якого «засівали», 

вчиняв протизаконні дії. 
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Де-факто, українське суспільство відповідно до соціологічних опитувань 

не довіряє усім гілкам влади, у тому числі й судовій. А саме судова влада по

кликана бути стовпом законності і правопорядку в державі, оскільки має за

безпечити відповідно до закону справедливість у житті громадян країни, неза

лежно від расової, етнічної, релігійної, мовної, політичної та іншої їхньої 

належності, а також незалежно від їхніх статків , суспільного становища та по

сад. Отже, судді мають бути особами, які володіють найвищими, не тільки 

професійними знаннями та якостями , а й моральними. 

З нашої точки зору, суддя, який приймає незаконне, неправомірне, невірне 

рішення, або володіє недостатніми професійними знаннями, тобто є недостат

ньо компетентним, або через корупцію. Таким чином, для відновлення довіри 

до судової гілки влади, на нашу думку, серед інших чинників , насамперед тре

ба звернути увагу на професіоналізм судей та запобігання корупції. 

Так, дійсно проблем в українській судовій системі дуже багато , і одна з най

болючіших - це корупція. Щодо України , то, за різними даними , в іноземних 

банках знаходиться близько 15 млрд «брудних гривень» та близько 70% дохо
дів, одержаних злочинним шляхом , спрямовується на різні форми легальної 

підприємницької діяльності, а 15% - на придбання нерухомості та іншого 

майна [1, с. 1]. 
Важливу роль щодо боротьби з корупцією, в цілому, відіграє Закон Украї

ни «Про запобігання корупції», в ст. 1 якого дається визначення, насамперед, 

такого терміна як «корупція». Так, під корупцією розуміють використання 

особою, зазначеною у ч . 1 ст. З цього Закону, наданих їй службових повнова

жень чи пов 'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної 

вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої 

вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання 

неправомірної вигоди особі, зазначеній у ч . 1 ст. З цього Закону, або на її ви

могу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до 

протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'яза

них з ними можливостей [2]. 
При цьому корупційне правопорушення - це діяння, що містить ознаки ко

рупції, вчинене особою, зазначеною у ч . 1 ст. З цього Закону, за яке законом 

встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідаль

ність. Тобто, на нашу думку, варто звернути увагу, що, з одного боку, відпо

відно до змісту цієї статті даного Закону за вчинення корупційного правопо

рушення не передбачено адміністративну відповідальність. Водночас, Кодекс 

України про адміністративні правопорушення містить норми щодо адміні

стративної відповідальності за порушення законодавства щодо запобігання та 

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом [З] . 

А такі доходи можуть бути результатом корупційних діянь внаслідок саме ко

рупційного правопорушення . З іншого боку, є певна невідповідність змісту 

норм цього Закону. Так, згідно з ч. 1 ст . 65 Закону України «Про запобігання 
корупції» за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопору-
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шень особи, зазначені в ч. 1 ст . 3 цього Закону, притягаються до кримінальної, 

адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідалr,ності у 

встановленому законом порядку. Більш того, положення розділу ХІІІ цього 

Закону вносять зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушен

ня, у тому числі, і щодо назви та змісту глави 13-А «Адміністративні право

порушення, пов'язані з корупцією» [2]. Отже, з нашої точки зору, до поняття 

«корупційне правопорушення», визначене в цьому Законі, варто додати 

«адміністративну відповідальність» [4, с. 128-133]. 
Також важливим для запобігання корупції та відмиванню коштів , є те, що в 

цьому Законі визначено суб' єкти, на які поширюється його дія. А в розділі VII 
цього Закону містяться положення щодо фінансового контролю, зокрема не

обхідності подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функ

цій держави або місцевого самоврядування. Водночас у ст. 51 цього Закону за

значено, що НАЗК здійснює вибірковий моніторинг способу життя суб'єктів 

декларування з метою встановлення відповідності їх рівня життя наявному в 

них та членів їх сім'ї майну і одержаним ними доходам згідно з декларацією 

особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самовря

дування [2]. Тобто фактично закладено механізм контролю за видатками, 

який є найефективнішим у питанн і запобігання та протидії корупції та лега

лізації доходів, одержаних злочинним шляхом. 

Останнім часом в Україні створена низка державних органів для протидії 

корупції, діяльність яких, на жаль, є дуже неефективною. Серед цих органів 

також було створено і спеціалізований Антикорупційний суд, що викликало 

гострі дебати в суспільстві. Дійсно , з одного боку, аргументи противників 

створення такого суду не позбавлені логіки. Адже всі суди в Україні мають 

бути некорупційними , незалежними від інших гілок влади та повинні прийма

ти законні рішення. Це підтверджується змістом та сутністю Основних прин

ципів незалежності судової влади , які схвалені резолюцією Генеральної 

Асамблеї ООН 40/ 146 від 13 грудня 1985 р. [5]. 
З іншого боку, створення такого спеціалізованого Антикорупційного суду, 

хоча й напряму не виключається відповідно до цих принципів, але бажаною 

все ж визнається чесність, компетентн ість та незалежність всієї судової влади 

в державі, а не тільки такого спеціалізованого суду. 

На нашу думку, у вирішенні питань запобігання корупції в судовій владі, а 

також професійності судей, окрім вищезазначеного, може допомогти досвід 

Радянського Союзу у цій галузі, оскільки далеко не все минуле, є поганим . 

Так, за часів СРСР, до 1989 р. , посада народного судді була виборною, і судді 

обирались безпосередньо населенням району (міста) на основі загального, 

рівного та прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на 

п'ять років, а також народні судді повинні були систематично звітувати перед 

виборцями про свою роботу та роботу народного суду. Крім цього , було пе

редбачено дострокове відкликання судей та порядок притягнення їх до різних 

видів відповідальності [6; 7]. З нашої точки зору, місцеве населення, що про-
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живає в межах території виборного округу, краще знає результати діяльності 

судді та його моральні якості, оскільки найчастіше стикається під час вирі

шення справ саме із судами нижньої ланки . Водночас це не перешкоджає ви

борності судей вищих судових інстанцій . Отже, це може бути одним із запо

біжників щодо корупції в судовій системі та непрофесійності судей . Хоча, 

зрозуміло, стосовно професійності прийнятих судом рішень , народ не завжди 

може мати об'єктивне судження , внаслідок відсутності глибоких юридичних 

знань. Тому в питаннях професійності судей слід враховувати й інші критерії. 

Підбиваючи підсумок, зазначимо , що провідну роль у боротьбі з корупцією 

відіграють суди . Судова реформа, проведена в Україні, не досягла поставле

ної мети , у тому числі щодо викоренення корупції в самій судовій владі. З на

шої точки зору, сприяти вирішенню цієї проблеми може виборність судей , 

зокрема й місцевими громадами. Оскільки це є однією зі складових забезпе

чення процесу формування ефективної, чесної, професійної судової влади в 

цшому. 
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