
Звіт про діяльність комітету
за 2018-2020

Єгор Краснов
Голова Комітету Ради суддів України
з питань дотримання етичних норм,
запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів



Загальні відомості про Раду суддів України

Рада суддів України у період між з’їздами суддів України організовує
виконання рішень з’їзду суддів України та контроль за їх виконанням, а також
вирішує питання про скликання з’їзду суддів України.

✔11 суддів від місцевих загальних судів (4 місця вакантні);
✔4 судді від місцевих адміністративних судів (3 місця вакантні);
✔4 судді від місцевих господарських судів;
✔4 судді від апеляційних судів з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також

справ про адміністративні правопорушення (2 місця вакантні);
✔2 судді від апеляційних адміністративних судів (1 місце вакантне);
✔2 судді від апеляційних господарських судів (1 місце вакантне);
✔по 1 судді від вищих спеціалізованих судів (2 місця вакантні);
✔4 судді Верховного Суду.

Головне завдання Ради суддів України – здійснювати заходи щодо забезпечення
незалежності суддів.



Керівництво Ради суддів України
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Основні завдання Комітету



Рішення Ради суддів України
про надання роз’яснень суддям щодо наявності

чи відсутності конфлікту інтересів в окремих випадках

Рішення РСУ

від 12.05.2016

№ 36

Рішення РСУ

від 04.11.2016

№ 75

Рішення РСУ

від 04.11.2016

№ 77

Рішення РСУ

від 08.06.2017

№ 34

Рішення РСУ

від 07.09.2017

№ 46

Рішення РСУ

від 07.12.2017

№ 75

Рішення РСУ

від 18.05.2018

№ 24

Рішення РСУ

від 01.03.2019

№ 15

Рішення РСУ

від 31.01.2020

№ 6

Рішення РСУ

від 24.09.2020

№ 54

Рішення РСУ

від 24.12.2020

№ 72

Рішення РСУ

від 24.12.2020

№ 73



Звернення, що надійшли на розгляд Комітету
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Звернення, що надійшли на розгляд Комітету
у 2018 – 2020 роках по областях



Звернення, що надійшли на розгляд Комітету
у 2018 – 2020 роках
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Звернення, що надійшли на розгляд Комітету
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У 2018 – 2020 році проведено консультативні зустрічі
«Конфлікт інтересів у суддівській діяльності»
із суддями:

 Львівської; 
 Одеської;
 Івано-Франківської;
 Житомирської;
 Запорізької;
 Хмельницької;
 Київської;
 Вінницької;
 Закарпатської;

Заходи, проведені комітетом
«Конфлікт інтересів у суддівській діяльності»

 Рівненської; 
 Тернопільської; 
 Чернівецької;
 Полтавської;
 Миколаївської;
 Луганської;
 Донецької;
 Харківської;
 Чернігівської;

 Волинської; 
 Дніпропетровської; 
 Кіровоградської;
 Сумської;
 Херсонської областей



У 2019 – 2020 році проведено серію регіональних
Зустрічей щодо оновлення кодексу суддівської
Етики та правил поведінки працівників суду в:

 Києві
 17 травня 2019 року у Маріуполі (з суддями

Донецької та Луганської областей)
 21 червня 2019 року в Чернівцях
 5 вересня 2019 року в Одесі (з представниками судів 

Одеської, Миколаївської, Херсонської та Кіровоградської 
областей)

Заходи, проведені комітетом
Зустрічі щодо оновлення кодексу суддівської етики та правил поведінки працівників суду



Заходи проведені за підтримки проекту USAID «Нове правосуддя» 
та Канадського проекту підтримки судової реформи

у Львові та Одесі проведено круглі столи за участі представників НАЗК, ГПУ, МВС, МЮУ,
адвокатів та науковців щодо відповідальності суддів за порушення вимог ЗУ «Про запобігання корупції»

у січні 2019 проведено круглий стіл для суддів Запорізької області з проблемних питань застосування
кодексу суддівської етики

члени комітету приймали участь у круглих столах «Роль адвокатури у забезпеченні суддівської
незалежності», «Роль голови суду у запобіганні корупції»

для членів РСУ проведено дводенний семінар з питань суддівської етики

консультативна зустріч з питань конфлікту інтересів у суддівській діяльності та дотримання
Кодексу суддівської етики з суддями ВАКС 

участь в орієнтаційному курсі для суддів ВС та ВАКС

обмін досвідом з колегами з інших країн (суддя Вільям Турман, Дебора Стівенс, Тімоті Тимкович)

1

2
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Правил поведінки працівника
апарату суду

Рішенням від 15.06.18  № 27 створено робочу
групу для оновлення положень Правил поведінки
працівника суду затверджених рішенням РСУ
від 06.02.09 № 33

24 грудня 2020 року рішенням РСУ затверджені
оновлені правила поведінки працівника суду

Кількість засідань робочої групи з оновлення 
Правил поведінки працівника суду впродовж 
2018 – 2020 років – 8:

 24 вересня 2018 року
 8 квітня 2019 року
 5 вересня 2019 року
 19 листопада 2019 року
 16 липня 2020 року
 21 вересня 2020 року
 25 вересня 2020 року
 12 листопада 2020 року



Кодексу суддівської етики

Рішенням від 15.06.18  № 26 створено 
робочу групу для оновлення положень
Кодексу суддівської етики та підготовки
коментаря до Кодексу суддівської етики

Кількість засідань робочої групи з оновлення 
Кодексу суддівської етики впродовж                 
2018 – 2020 – 11:

 8 квітня 2019 року
 17 травня 2019 року
 5 вересня 2019 року
 19 листопада 2019 року
 21 вересня 2020 року
 28 вересня 2020 року
 13 жовтня 2020 року
 19 листопада 2020 року

 24 листопада 2020 року
 30 листопада 2020 року
 29 січня 2021 року



Каталог з питань суддівської етики

Розроблено каталог з питань суддівської етики. 
Даний каталог містить систематизовані за видами 
дисциплінарних проступків й статтями Кодексу 
суддівської етики рішення Вищої ради правосуддя, 
роз'яснень і рішень Ради суддів України. Таким 
чином, цей документ значно спрощує пошук рішень
чи роз'яснень з окремих питань суддівської етики
та конфлікту інтересів.



Проведено узагальнення щодо притягнення суддів              
до дисциплінарної відповідальності

Здійснено аналіз практики притягнення суддів
до дисциплінарної відповідальності за порушення
правил суддівської етики. В рамках цього дослідження
проаналізовано практику дисциплінарних палат ВРП, 
рішення РСУ, а також роз'яснення, надані Радою суддів
України. За результатами аналізу ідентифіковані
прогалини у тексті Кодексу суддівської етики і 
розроблені пропозиції щодо їх усунення.



Оновлено порядок контролю за дотриманням
законодавства щодо конфлікту інтересів РСУ

Рішенням РСУ від 31.01.2020 № 6 внесено зміни                 
до Порядку здійснення контролю за дотриманням 
законодавства щодо конфлікту інтересів в діяльності 
суддів та інших представників судової системи                        
та його врегулювання, затвердженого рішенням            
Ради суддів України від 04 лютого 2016 року № 2



Розробка Спільних етичних стандартів професійних учасників судового процесу
у відповідності до Резолюції «Професійна етика правосуддя» від 21 вересня 2018 року.

Спільні етичні стандарти професійних
учасників судового процесу

До складу робочої групи входять представники Ради суддів
України, Ради прокурорів України, Національної асоціації
адвокатів України, Всеукраїнської громадської організації
«Асоціації правників України» та Всеукраїнської громадської
організації «Асоціації адвокатів України» з метою розробки
проекту Кодексу професійної етики і визначення спільних
етичних принципів у сфері правосуддя.

Кількість засідань робочої 
групи:

 21 вересня 2018 року
 26 листопада 2018 року
 22 квітня 2019 року



Дякую за увагу!
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