
Європейська Хартія про статус суддів*

Учасники багатосторонньої наради з приводу законів про статус суддів в Європі,
що була організована Радою Європи 8—10 липня 1998 року,

беручи до уваги статтю 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних
свобод, якою передбачено, що " кожен має право на справедливий і відкритий
судовий розгляд в межах розумного часу незалежним і неупередженим судом, ство-
реним на підставі закону";

беручи до уваги Основні принципи щодо незалежності правосуддя, що були прий-
няті Генеральною Асамблеєю ООН у листопаді 1985 року;

посилаючись на Рекомендацію № R (94) 12 Комітету Міністрів державам-членам
щодо незалежності, ефективності та ролі суддів, а також розробивши свої власні
рекомендації, цілі яких збігаються;

піклуючись про те, щоб сприяння незалежності суддів, яка є необхідною для
зміцнення верховенства права та для захисту особистих свобод у демократичних
державах, було більш ефективним;

усвідомлюючи необхідність того, щоб положення, спрямовані на забезпечення
найкращих гарантій компетентності, незалежності та неупередженості суддів, були
точно визначені в офіційному документі, призначеному для всіх європейських
держав;

прагнучи досягти того, щоб закони про статус суддів різних європейських держав
взяли до уваги ці положення з метою конкретного забезпечення найкращого рівня
гарантій, прийняли цю Європейську Хартію про статус суддів.

1. Загальні засади

1.1. Закон про статус суддів має на меті забезпечення компетентності, незалеж-
ності та неупередженості, яких кожна особа цілком законно очікує від судів та від
кожного судді, якому довірено захист її прав. Він не повинен містити жодного
положення та жодної процедури, що може похитнути довіру до такої компетентності,
такої незалежності і такої неупередженості. Ця Хартія містить такі положення,
які можуть якнайкращим чином гарантувати реалізацію цих цілей, її положення
мають на меті підвищити рівень таких гарантій у різних європейських державах.
Вони не можуть виправдати запровадження змін до національних нормативних
актів, що мають тенденцію до зниження рівня гарантування, якого вже досягнуто
країнами.

1.2. У кожній європейській державі основні засади поведінки суддів викладено у
внутрішніх нормах на найвищому рівні, а основні положення принаймні на законо-
давчому рівні.

1.3. Щодо кожного рішення стосовно відбору та призначення судді на посаду,
підвищення по службі або припинення його повноважень законом має бути перед-
бачено втручання органу, незалежного від виконавчої та законодавчої влади, у складі
якого щонайменше половина членів — судді, обрані їх колегами, і в якому було б
гарантовано якнайширше представництво суддівського корпусу.

* Лісабон, 10 липня 1998 року.



1.4. Закон надає кожному судді, який вважає, що його/її права, передбачені зако-
ном, або його власна незалежність чи незалежність судового процесу знаходиться
під загрозою або ігнорується будь-яким чином, можливість звернутися з цього
приводу до незалежного органу з пропозицією вжити дієвих заходів для виправлення
ситуації або запропонувати, яким чином її можливо виправити.

1.5. Під час виконання своїх обов’язків суддя повинен виявляти повагу до особи
та пильно стежити за підтриманням високого рівня компетентності, якого вимагає
винесення рішень у справах, рішень, від яких залежить гарантія захисту прав людини,
та за дотриманням таємниці інформації, яку їм довірено в ході судового розгляду.

1.6. На державу покладається обов’язок забезпечувати всіма засобами, необхідними
для належного виконання їхніх завдань, і зокрема для розгляду справ в межах
розумного періоду часу.

1.7. Професійні організації, створені суддями, до яких усі судді можуть вільно
входити, роблять значний внесок у захист прав, який покладено на суддів законом,
зокрема у стосунках з тими владними структурами та органами, які залучаються до
винесення рішень стосовно них.

1.8. Через своїх представників та свої професійні організації судді залучаються
до винесення рішень стосовно управління судами, визначення судового бюджету
та його розподілу на місцевому і національному рівнях. З ними також консульту-
ватимуться таким же чином з приводу планів стосовно будь-яких змін до закону, а
також з приводу визначення винагороди за працю та їх соціальне забезпечення.

2. Відбір, призначення на посаду та початкова підготовка

2.1. Правила відбору та призначення на посаду суддів незалежним органом або
комісією вимагають здійснення відбору на основі здатності кандидатів вільно і
неупереджено оцінювати справи, що передаються на їхній розгляд, та застосовувати
закон із повагою до гідності людини. Кандидату не може бути відмовлено у посаді
виключно на підставі статі, етнічного чи соціального походження, чи то на підставі
його філософських або політичних поглядів чи релігійних переконань.

2.2. Законом має бути передбачено забезпечення умов, які гарантуватимуть
шляхом дотримання вимог щодо освітньої кваліфікації та наявності попереднього
досвіду призначення на посаду саме тих осіб, які здатні здійснювати судові обов’язки.

2.3. Законом має передбачатися забезпечення належної підготовки за державний
кошт кандидатів, відібраних для ефективного виконання обов’язків судді. Орган,
на який посилається пункт 1.3, забезпечує відповідність навчальних програм зазна-
ченим вимогам та дотримання цих вимог організацією, на яку покладається
відповідальність за виконання, з тим, щоб задовольнити вимоги щодо відкритості,
широти світогляду, компетентності та неупередженості, які пов’язані з виконанням
судових обов’язків.

3. Призначення на посаду та неможливість переведення

3.1. Рішення про призначення обраного кандидата на посаду судді та призна-
чення його/її до конкретного суду приймається незалежним органом, про який
ідеться у пункті 1.3, або на підставі його пропозиції, рекомендації або погодження
з ним чи висловлення його окремої думки.

3.2. Законом має бути встановлено конкретно зазначені обставини, за яких
попередня діяльність кандидата або діяльність, якою займаються його чи її близькі
родичі, можуть викликати законні та об’єктивні сумніви щодо незалежності та
неупередженості кандидата, що може бути перешкодою для його призначення до
певного суду.



3.3. Там, де процедурою призначення на посаду передбачається проходження
випробувального терміну перед тим, як приймається рішення про призначення на
посаду на постійній основі, або там, де суддя призначається на посаду на обмежений
визначений строк, що може поновлюватися, рішення про непризначення на посаду
на постійній основі або про непоновлення призначення може бути винесено лише
незалежним органом, про який ідеться у пункті 1.3, або на підставі його пропози-
ції, рекомендації або погодження з ним чи висловленої ним думки. До особи, яка
підлягає проходженню випробувального терміну, можуть також застосовуватися
положення пункту 1.4.

3.4. Суддя, що обіймає посаду в суді, не може бути призначеним на іншу судову
посаду або бути переведеним на будь-яку іншу роботу, навіть якщо це відбувається
з підвищенням по службі, без його згоди. Винятки з цього принципу дозволяються
лише у випадку, коли переведення передбачено у відповідності з дисциплінарною
санкцією, у випадках змін у судовій системі на підставі закону або у випадках
тимчасового переведення для зміцнення сусіднього суду. Максимальна тривалість
такого переведення суворо обмежується законом, без упередженості до застосування
положень пункту 1.4.

4. Підвищення по службі

4.1. Коли система підвищення суддів по службі ґрунтується не на вислузі років,
вона має ґрунтуватися виключно на якостях та достоїнствах, що були помічені під
час виконання суддею його обов’язків, шляхом об’єктивної оцінки його діяльності
одним або кількома суддями та бесіди з суддею, що оцінюється. Рішення щодо
підвищення по службі виноситься органом, про який ідеться у пункті 1.3, або за
його пропозицією чи згодою. Суддям, яким не запропоновано підвищення по службі,
має бути надане право подати свою скаргу до зазначеного органу.

4.2. Судді вільно здійснюють іншу діяльність поза межами їхніх суддівських
обов’язків, у тому числі діяльність, яка є втіленням їхніх прав як громадян. Ця
свобода не може обмежуватися за винятком тих випадків, коли така діяльність поза
суддівськими обов’язками не є сумісною з довірою до їх неупередженості та незалеж-
ності або з належним рівнем відданості, необхідної для розгляду справ, поданих на
їх розгляд, з належною ретельністю та в межах розумного періоду часу. Здійснення
інших видів діяльності, крім літературної чи мистецької, якщо за них передбачена
виплата винагороди, має бути попередньо санкціоновано з урахуванням умов, визна-
чених законом.

4.3. Судді повинні утримуватися від будь-якої поведінки, дії або висловлювань,
які можуть серйозно вплинути на віру громадськості у їхню неупередженість та
незалежність.

4.4. Закон гарантує суддям можливість підтримувати та удосконалювати свої
знання —  технічні, соціальні та культурні, необхідні для виконання їхніх обов’язків,
шляхом отримання доступу до програм підготовки за державний кошт, організація
яких має бути забезпечена з урахуванням умов, викладених у пунктіі 2.3.

5. Відповідальність

5.1. У випадку невиконання суддею одного із своїх обов’язків, чітко визначених
законом, він може підлягати санкції дише на підставі рішення за пропозицією,
рекомендацією або згодою комітету або органу, принаймні половина складу якого —
обрані судді. Справа такого судді повинна бути повністю розглянута цим органом,
заслухано сторони, а суддя, справа якого розглядається, повинен мати право на
представництво. Шкала застосовуваних санкцій має бути визначена суддівським зако-
ном, а застосування цих санкцій має підпорядковуватись принципу пропорційності.



Рішення виконавчого органу, комітету або органу, що визначає санкцію, як це
передбачається законом, може підлягати оскарженню у вищій судовій інстанції.

5.2. Державою гарантується відшкодування збитків за шкоду, заподіяну в результаті
протиправної поведінки або незаконних дій судді під час виконання ним обов’язків
судді. Законом може передбачатися можливість, аби держава могла порушити справу
з метою примусити суддю компенсувати суму, виплачену державою за шкоду,
заподіяну ним, у випадку грубого і невиправданого порушення правил, що регулю-
ють виконання обов’язків суддями. Подання позову до суду, що має відповідну
юрисдикцію, повинно бути попередньо погодженим з органом, про який ідеться в
пункті 1.3.

5.3. Кожна особа повинна мати можливість оскаржити неправильно винесене
рішення у конкретній справі до незалежного органу без необхідності дотримання
окремих формальностей. Там, де в результаті повного та ретельного розгляду цей
орган виявить безперечне порушення з боку судді, як це зазначається у пункті 5.1,
цей орган має повноваження передати справу на розгляд дисциплінарної інстанції
або принаймні рекомендувати здійснити таку передачу органу, що має відповідну
компетенцію згідно із судовим законом.

6. Винагорода за працю та соціальний захист

6.1. Рівень винагороди, що виплачується суддям за виконання їх професійних
обов’язків, повинен бути таким, щоб захистити їх від тиску, що може спричинити
вплив на їх рішення або взагалі поведінку суддів і таким чином вплинути на їхню
незалежність та неупередженість.

6.2. Винагорода може бути різною: залежно від стажу роботи, характеру обов’яз-
ків, виконання яких покладено на суддів у їх професійній якості, та від важливості
обов’язків, що покладаються на них, оцінюватися ці фактори повинні відверто і
відкрито.

6.3 Законом передбачено гарантії суддям, що виконують свої професійні
обов’язки, захисту від соціальних ризиків, пов’язаних з хворобою, материнством,
інвалідністю, похилим віком та смертю.

6.4. Зокрема, законом передбачено, що судді, які досягли пенсійного віку і які
працювали на посаді судді зазначений період, отримують пенсію по старості, рівень
якої має бути якомога ближчим до рівня їхньої останньої заробітної плати на
посаді судді.

7. Припинення перебування на посаді

7.1. Перебування судді на посаді повністю припиняється у випадку, коли він/
вона подає у відставку; коли медично засвідчується, що суддя фізично неспроможний
виконувати подальшу суддівську діяльність; якщо він досягає граничного віку служби
або настає кінець фіксованого терміну його перебування на посаді, або якщо його
звільнено з посади згідно із процедурою, передбаченою у пункті 5.1.

7.2. Настання випадків, передбачених у пункті 7.1 (крім випадків досягнення
граничного віку або спливу фіксованого терміну перебування на посаді), має пере-
вірятися органом, про який ідеться у пункті 1.3.


