
ПРОГРАМА 

розвитку секції суддів Асоціації правників України  

на 2015 – 2017 роки 

 

Станом на травень 2015 року у складі Асоціації правників секція суддів налічує 13 осіб, з 

них 11 – судді. Небагато. Ще донедавна громадська діяльність суддів не віталась. Однак 

часи змінюються. Донедавна закрита «корпорація суддів» у буремні революційні часи не 

пройшла випробування на правову міць. Не лише народ, – навіть професійні юристи не 

змогли знайти в суді ні законності, ні справедливості! Суспільство зневірилось у соціальній 

цінності суду! Дійсно, навіщо суд, який не захищає? Це стало початком краху судової 

системи.  

Асоціація правників буде формувати новий світогляд судді! Судді, який є 

майстром справедливості. 

Безумовно, судова реформа потрібна! Але її успіх залежить не лише від зміни 

законодавства, а в першу чергу від судді. Тисячі суддів щодня формують образ судової 

влади, який є сумою вражень про людей у мантії. У такому великому строкатому колективі 

є різні особистості. Є трудяги, є мажори, є таланти і середняки, – як усюди! Наше 

завдання – об’єднати тих, хто прагне жити в Україні, де поважаються права і діє закон. 

Але спочатку таку України слід зробити! Спільно. Нам!  

Асоціація правників – це Майдан професійних змін! 

Одне з першочергових завдань Асоціації – активне залучення суддів до діалогу в межах 

незалежної професійної спільноти. Судді повинні судити за совістю і чесно дивитись в очі 

колегам. Професійний діалог дозволяє суддям побачити усі недоліки судової системи, 

побачити себе зі сторони, отримати щирі відгуки про свою роботу та роботу колег. 

Водночас, не-судді теж повинні знати, що відбувається в судовій системі. Діалог є вигідний 

усім!  

Асоціація правників – майданчик для професійного діалогу з суддями! 

До того ж, останнім часом суддівська спільнота потребує альтернативних до 

самоврядування та незалежних інформаційних каналів. Суспільна думка про суд 

формується здебільшого через засоби масової інформації, які часто викривляють правду 

на догоду сенсаціям та суспільним очікуванням. На жаль, суддя вже призначений 

головним корупціонером України! З ним боряться усі! А от хто захистить суддю, який 

захищає справедливість?  

Асоціація правників України захищатиме Справедливий Суд як фундамент 

правової держави. 


