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ЭтапыЭтапы судебнойсудебной реформыреформы вв УкраинеУкраине

ЭтапЭтап 1. 1. СтановлениеСтановление системысистемы судовсудов вв УкраинеУкраине вв первыепервые годгод послепосле
достижениядостижения независимостинезависимости (1991(1991--1996)1996)

1991 1991 гг. . -- провозглашениепровозглашение независимостинезависимости УкраиныУкраины

1992 1992 гг..принятиепринятие КонцепцииКонцепции судебносудебно--правовойправовой реформыреформы..
1994 1994 гг..принятиепринятие ЗаконаЗакона УкраиныУкраины ""ОО статусестатусе судейсудей".".

ДействиеДействие сс 1991 1991 попо 1996 1996 годгод КонституцииКонституции УкраинскойУкраинской СоветскойСоветской
СоциалистическойСоциалистической РеспубликиРеспублики..

1996 1996 гг..принятиепринятие КонституцииКонституции УкраиныУкраины, , вв которойкоторой былобыло
зафиксированозафиксировано разделениеразделение государственнойгосударственной властивласти нана
законодательнуюзаконодательную, , исполнительнуюисполнительную ии судебнуюсудебную..

ПервоначальныйПервоначальный периодпериод характеризуетсяхарактеризуется закреплениемзакреплением
базовыхбазовых мировыхмировых стандартовстандартов независимостинезависимости судейсудей ии
самостоятельностисамостоятельности судебнойсудебной властивласти вв УкраинеУкраине..
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ЭтапЭтап 2. 2. ИгнорированиеИгнорирование политикамиполитиками ии руководителямируководителями

государствагосударства идеиидеи построенияпостроения самостоятельнойсамостоятельной

судебнойсудебной властивласти нана национальномнациональном законодательномзаконодательном

уровнеуровне (1996(1996--2002)2002)

РезультатРезультат: : 

(1) (1) установлениеустановление финансовойфинансовой подчиненностиподчиненности судебнойсудебной
властивласти отот исполнительнойисполнительной; ; 

(2) (2) появлениепоявление современныхсовременных видоввидов коррупциикоррупции вв судахсудах
УкраиныУкраины;;

(3) (3) попыткипопытки использованияиспользования судейсудей длядля решениярешения политическихполитических
ии бизнесбизнес--проблемпроблем..
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ЭтапЭтап 3. 3. ФормированиеФормирование судебнойсудебной властивласти каккак

зависимойзависимой отот исполнительнойисполнительной ии

законодательнойзаконодательной властивласти (2002(2002--2005)2005)

(1) (1) ИспользованиеИспользование открытыхоткрытых ранееранее механизмовмеханизмов
финансовойфинансовой зависимостизависимости судебнойсудебной властивласти длядля
решениярешения политическихполитических ии финансовыхфинансовых проблемпроблем;;

(2) (2) РостРост коррупциикоррупции нана всехвсех уровняхуровнях судебнойсудебной системысистемы ии
вв органахорганах государственнойгосударственной властивласти ии управленияуправления, , 
влияющихвлияющих нана судебнуюсудебную системусистему..
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ЭтапЭтап 4. (20034. (2003--2009)2009)

ВВ условияхусловиях разворачиванияразворачивания борьбыборьбы партийнопартийно
олигархическихолигархических клановкланов попыткапопытка подчинитьподчинить
отдельныеотдельные судебныесудебные учрежденияучреждения вплотьвплоть додо
ВерховногоВерховного судасуда..

ФормированиеФормирование вв средствахсредствах массовоймассовой информацииинформации
образаобраза правосудияправосудия каккак полностьюполностью
коррумпированногокоррумпированного институтаинститута..

ОсознаниеОсознание вв высшихвысших эшелонахэшелонах властивласти ролироли
ВерховногоВерховного судасуда УкраиныУкраины длядля заменызамены политическогополитического
режимарежима (2005).(2005).
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МоніторингМоніторинг незалежностінезалежності суддівсуддів вв УкраїніУкраїні –– 20092009
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СС 1991 1991 попо 2009 2009 гг. . уровеньуровень самостоятельностисамостоятельности судебнойсудебной
властивласти ии независимостинезависимости судейсудей нана разныхразных этапахэтапах
развитияразвития украинскогоукраинского государствагосударства менялсяменялся следующимследующим
образомобразом::

-- постепенноепостепенное повышениеповышение сс 1991 1991 попо 1996 1996 годгод ((сс 66% 66% додо 78%);78%);

-- резкоерезкое снижениеснижение сс 2002 2002 попо 2005 2005 годгод ((сс 74% 74% додо 54%);54%);

-- постепенноепостепенное снижениеснижение сс 2005 2005 попо 2009 2009 годгод ( ( сс 54% 54% додо 40%).40%).

ПоПо даннымданным ""МониторингаМониторинга независимостинезависимости судейсудей вв
УкраинеУкраине", ", изданномизданном вв 2009 2009 годугоду попо результатамрезультатам опросаопроса
судейсудей, , адвокатовадвокатов, , прокуроровпрокуроров..
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КаковыКаковы былибыли результатырезультаты ПятогоПятого этапаэтапа

судебнойсудебной реформыреформы черезчерез годгод послепосле началаначала ееее

осуществленияосуществления??

СергейСергей ПионтковскийПионтковский,, управляющийуправляющий партнерпартнер международноймеждународной
юридическойюридической компаниикомпании БейкерБейкер ии МакензиМакензи СиАйЭсСиАйЭс::
ВВ 2011 2011 годугоду условияусловия веденияведения бизнесабизнеса ещееще болееболее усложнилисьусложнились. . СредиСреди
основныхосновных проблемпроблем –– отсутствиеотсутствие независимыхнезависимых ии незаангажированныхнезаангажированных
судовсудов ии усилениеусиление монополизациимонополизации нана рынкахрынках экономикиэкономики припри полномполном
попустительствепопустительстве государственныхгосударственных органоворганов..

ЮлианЮлиан РисРис, , партнерпартнер,, главаглава международноймеждународной юркомпанииюркомпании Beiten Beiten 
Burkhardt Burkhardt вв УкраинеУкраине::
ВВ органахорганах властивласти ии судахсудах юридическиеюридические аргументыаргументы большебольше нене играютиграют
первоочереднойпервоочередной ролироли..

АлександрАлександр МартыненкоМартыненко, , старшийстарший партнерпартнер международноймеждународной
юридическойюридической компаниикомпании CMS CMS ССameron McKenna:ameron McKenna:
ВозможностиВозможности веденияведения бизнесабизнеса вв 20112011--мм ухудшилисьухудшились... ... УвеличилсяУвеличился
уровеньуровень госкоррупциигоскоррупции, , граничащийграничащий сс государственнымгосударственным рэкетомрэкетом. . НеНе
способствуетспособствует работеработе ии заангажированностьзаангажированность судейсудей..
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МнениеМнение международныхмеждународных

неправительственныхнеправительственных организацийорганизаций

Human Rights Watch Human Rights Watch заявилазаявила оо падениипадении довериядоверия кк украинскимукраинским
судамсудам изиз--заза деладела ТимошенкоТимошенко

ДокладДоклад Human Rights Watch 2012 Human Rights Watch 2012 годагода ((оо событияхсобытиях 2011 2011 вв годугоду).).
""ОбвинительныйОбвинительный приговорприговор эксэкс--премьерупремьеру ЮлииЮлии ТимошенкоТимошенко, , аа
такжетакже арестыаресты ии судысуды вв отношенииотношении другихдругих бывшихбывших
правительственныхправительственных чиновниковчиновников подрывалиподрывали довериедоверие кк
независимостинезависимости судасуда", ", -- сказаносказано вв докладедокладе..

ИсточникИсточник: : korrespondentkorrespondent..netnet
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РеакцияРеакция представителейпредставителей иностранныхиностранных государствгосударств нана

арестарест ЮЮ..ТимошенкоТимошенко ии состояниясостояния судебнойсудебной системысистемы вв

УкраинеУкраине

США

СШАСША призываютпризывают украинскиеукраинские властивласти пересмотретьпересмотреть мерумеру пресеченияпресечения вв видевиде арестаареста

бывшегобывшего премьерпремьер--министраминистра ЮлииЮлии ТимошенкоТимошенко ии рассмотретьрассмотреть вариантвариант немедленногонемедленного

освобожденияосвобождения ееее изиз тюрьмытюрьмы. . ОбОб этомэтом заявилзаявил представительпредставитель ГосударственногоГосударственного

департаментадепартамента СШАСША МаркМарк ТонерТонер, , сообщаетсообщает радиорадио ««СвободаСвобода".".
ТонерТонер заявилзаявил, , чточто арестарест ТимошенкоТимошенко ""ставитставит вопросвопрос оо примененииприменении верховенстваверховенства праваправа вв

УкраинеУкраине". "". "СоединенныеСоединенные ШтатыШтаты хотелихотели быбы вновьвновь выразитьвыразить своюсвою обеспокоенностьобеспокоенность попо

поводуповоду арестаареста вв пятницупятницу бывшегобывшего украинскогоукраинского премьерпремьер--министраминистра ЮлииЮлии ТимошенкоТимошенко --
беспокойствобеспокойство, , которыекоторые былибыли высказанывысказаны нана международноммеждународном уровнеуровне. . АрестАрест ТимошенкоТимошенко

ставитставит подпод вопросвопрос местоместо верховенстваверховенства праваправа вв УкраинеУкраине ии увеличиваетувеличивает подозренияподозрения

относительноотносительно практикипрактики политическиполитически мотивированныхмотивированных преследованийпреследований сосо стороныстороны

украинскойукраинской властивласти ",", -- отметилотметил онон..

КромеКроме тоготого, , соответствующийсоответствующий призывпризыв содержитсясодержится вв заявлениизаявлении правительстваправительства СШАСША, , 
опубликованномопубликованном нана официальномофициальном сайтесайте посольствапосольства СоединенныхСоединенных ШтатовШтатов вв УкраинеУкраине..
««ЗаключениеЗаключение эксэкс--премьерпремьер--министраминистра ЮлииЮлии ТимошенкоТимошенко обеспокоилообеспокоило международноемеждународное

сообществосообщество относительноотносительно примененияприменения верховенстваверховенства праваправа вв УкраинеУкраине ии ещееще большебольше

придалопридало событиямсобытиям видвид политическиполитически мотивированныхмотивированных преследованийпреследований»», , -- отмеченоотмечено вв

заявлениизаявлении..
««МыМы поднималиподнимали передперед правительствомправительством УкраиныУкраины вопросвопрос оо нашейнашей обеспокоенностиобеспокоенности вв

отношенииотношении юридическихюридических процессовпроцессов противпротив госпожигоспожи ТимошенкоТимошенко ии другихдругих оппозиционныхоппозиционных

деятелейдеятелей ии будембудем продолжатьпродолжать тщательнотщательно следитьследить заза этимиэтими процессамипроцессами»», , -- сказаносказано вв

заявлениизаявлении..
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РеакцияРеакция представителейпредставителей иностранныхиностранных

государствгосударств нана арестарест ЮЮ..ТимошенкоТимошенко ии состояниясостояния

судебнойсудебной системысистемы вв УкраинеУкраине ((продолжениепродолжение))

МИДМИД РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации

ВВ деньдень арестарест ТимошенкоТимошенко МИДМИД РоссииРоссии призвалпризвал УкраинуУкраину
обеспечитьобеспечить беспристрастныйбеспристрастный судсуд. . 
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РеакцияРеакция представителейпредставителей иностранныхиностранных

государствгосударств нана арестарест ЮЮ..ТимошенкоТимошенко ии состояниясостояния

судебнойсудебной системысистемы вв УкраинеУкраине ((продолжениепродолжение))

ЕврокомиссияЕврокомиссия

««МыМы серьезносерьезно обеспокоеныобеспокоены сообщениямисообщениями оо событияхсобытиях вв
ПечерскомПечерском районномрайонном судесуде, , кульминациейкульминацией которыхкоторых сталстал
арестарест лидералидера партиипартии ««БатьківщинаБатьківщина»» ЮлииЮлии ТимошенкоТимошенко. . 
ЕСЕС ии другиедругие международныемеждународные партнерыпартнеры УкраиныУкраины
неоднократнонеоднократно отмечалиотмечали потребностьпотребность вв справедливыхсправедливых, , 
прозрачныхпрозрачных ии независимыхнезависимых юридическихюридических процессахпроцессах, , 
которыекоторые помоглипомогли быбы избежатьизбежать впечатлениявпечатления оо политикеполитике
выборочноговыборочного правосудияправосудия. . ПоэтомуПоэтому сегодняшниесегодняшние событиясобытия
вызываютвызывают обеспокоенностьобеспокоенность относительноотносительно состояниясостояния
верховенстваверховенства праваправа вв УкраинеУкраине»», , -- такжетакже сказаносказано вв
совместномсовместном заявлениизаявлении верховноговерховного представителяпредставителя ЕСЕС попо
вопросамвопросам внешнейвнешней политикиполитики ии безопасностибезопасности -- вицевице--
президентапрезидента ЕврокомиссииЕврокомиссии КэтринКэтрин ЭштонЭштон сс
еврокомиссаромеврокомиссаром попо вопросамвопросам расширениярасширения ии политикиполитики
соседствасоседства ШтефанаШтефана ФюлеФюле..
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РеакцияРеакция представителейпредставителей иностранныхиностранных

государствгосударств нана арестарест ЮЮ..ТимошенкоТимошенко ии состояниясостояния

судебнойсудебной системысистемы вв УкраинеУкраине ((продолжениепродолжение))

БывшийБывший докладчикдокладчик ПарламентскойПарламентской АссамблеиАссамблеи СоветаСовета ЕвропыЕвропы попо
УкраинеУкраине ХаннеХанне СЕВЕРИНСЕНСЕВЕРИНСЕН обоб уголовныхуголовных делахделах вв отношенииотношении
бывшихбывших политиковполитиков

""ВозможноВозможно, , этоэто тактак жеже плохоплохо, , каккак былобыло вв советскиесоветские временавремена. . ПоПо--
видимомувидимому, , судебнаясудебная системасистема всегдавсегда былабыла такойтакой плохойплохой, , ии яя знаюзнаю, , чточто
естьесть многомного заключенныхзаключенных, , которыекоторые нене получаютполучают достаточнойдостаточной защитызащиты, , нене
получаютполучают достаточныхдостаточных возможностейвозможностей длядля встречвстреч сс роднымиродными. . АА этиэти
четыречетыре деладела высшихвысших функционеровфункционеров ((ЮлииЮлии ТИМОШЕНКОТИМОШЕНКО, , ЮрияЮрия
ЛУЦЕНКОЛУЦЕНКО, , ВалерияВалерия ИВАЩЕНКОИВАЩЕНКО ии ЕвгенияЕвгения КОРНИЙЧУКАКОРНИЙЧУКА. . -- УНИАНУНИАН) ) 
показалипоказали оченьочень хорошохорошо тото, , чточто ии тактак известноизвестно, , чточто защитазащита нене имеетимеет
возможностивозможности защищатьзащищать подсудимыхподсудимых, , чточто условияусловия длядля людейлюдей вв тюрьмахтюрьмах
оченьочень плохиеплохие, , некоторыенекоторые изиз нихних оченьочень больныбольны, , каккак ИВАЩЕНКОИВАЩЕНКО ии
ЛУЦЕНКОЛУЦЕНКО, , ии нене получаютполучают медицинскоймедицинской помощипомощи".".

""ВВ любомлюбом случаеслучае, , еслиесли вывы хотитехотите возбуждатьвозбуждать такиетакие деладела, , каккак противпротив
ТИМОШЕНКОТИМОШЕНКО, , тото этоэто должнодолжно проводитьсяпроводиться попо процедурепроцедуре импичментаимпичмента. . 
НоНо криминализироватькриминализировать политическиеполитические решениярешения... ... ЕслиЕсли быбы этоэто делалосьделалось
вездевезде, , тото тюрьмытюрьмы всеговсего мирамира былибыли быбы заполненызаполнены министрамиминистрами", ", --
резюмироваларезюмировала онаона..
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ЭкспертнЭкспертніі висновкивисновки ДанськогоДанського ГельсГельсіінськогонського

комкоміітетутету

««ВибірковеВибіркове правосуддяправосуддя іі зловживаннязловживання системоюсистемою кримінальногокримінального
судочинствасудочинства єє порушеннямпорушенням статтістатті 6 6 ЄвропейськоїЄвропейської конвенціїконвенції зз
правправ людинилюдини тата нене відповідаєвідповідає міжнароднимміжнародним зобовзобов’’язаннямязанням
країникраїни щодощодо забезпеченнязабезпечення додержаннядодержання принципівпринципів верховенстваверховенства
праваправа»» ((ЮридичнийЮридичний моніторингмоніторинг вв УкраїніУкраїні); ); 

-- ««БільшістьБільшість звинуваченьзвинувачень заза своїмсвоїм характеромхарактером єє такимитакими, , щощо
ніколиніколи нене вважалисьвважались биби кримінальнимикримінальними злочинамизлочинами уу країнахкраїнах зз
іншимиіншими правовимиправовими традиціямитрадиціями іі нене вирішувалисьвирішувались биби вв рамкахрамках
СистемиСистеми кримінальногокримінального правосуддяправосуддя»» ((ЮридичнийЮридичний моніторингмоніторинг вв
УкраїніУкраїні ІІІІ); ); 

-- ««ВВ результатірезультаті проведенняпроведення моніторингумоніторингу уу чотирьохчотирьох справахсправах
склалосясклалося враженнявраження, , щощо працівникипрацівники прокуратурипрокуратури тата суддісудді маютьмають
дужедуже обмеженеобмежене уявленняуявлення пропро презумпціюпрезумпцію невинностіневинності тата рівністьрівність
сторінсторін процесупроцесу підпід часчас слуханняслухання справисправи»» ((ЮридичнийЮридичний
моніторингмоніторинг вв УкраїніУкраїні ІІІІ); ); 
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ЭкспертнЭкспертніі висновкивисновки ДанськогоДанського ГельсГельсіінськогонського

комкоміітетутету

-- ««НизкаНизка подійподій уу справахсправах, , моніторингмоніторинг якихяких здійснювавсяздійснювався, , викликаєвикликає
сумнівисумніви щодощодо належногоналежного розуміннярозуміння системоюсистемою кримінальноїкримінальної юстиціїюстиції
правправ осібосіб, , щощо перебуваютьперебувають підпід слідствомслідством, , встановленихвстановлених
ЄвропейськоюЄвропейською конвенцієюконвенцією зз правправ людинилюдини»» ((ЮридичнийЮридичний моніторингмоніторинг
вв УкраїніУкраїні ІІІІ); ); 

-- ««ПодібністьПодібність цихцих справсправ нене лишаєлишає сумнівівсумнівів, , щощо триманнятримання уу
наручникахнаручниках тата вв клітціклітці обвинуваченихобвинувачених ЛуценкоЛуценко, , ІващенкоІващенко тата
КорнійчукаКорнійчука єє порушеннямпорушенням положеньположень СтаттіСтатті 3 3 ЄвропейськоїЄвропейської
конвенціїконвенції зз правправ людинилюдини щодощодо негуманногонегуманного ставленняставлення тата
приниженняприниження гідностігідності»» ((ЮридичнийЮридичний моніторингмоніторинг вв УкраїніУкраїні ІІІІ); ); 
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ЭкспертнЭкспертніі висновкивисновки ДанськогоДанського ГельсГельсіінськогонського

комкоміітетутету

-- ««ВідновленняВідновлення розслідуваннярозслідування уу справахсправах, , якіякі булобуло закритозакрито заза
закономзаконом, , єє порушеннямпорушенням статтістатті 6 6 тата статтістатті 18 18 ЄвропейськоїЄвропейської
конвенціїконвенції пропро праваправа людинилюдини, , якщоякщо такітакі рішеннярішення нене
виправдовуютьсявиправдовуються законнимизаконними цілямицілями тата підставамипідставами»» ((ЮридичнийЮридичний
моніторингмоніторинг вв УкраїніУкраїні ІІІІІІ); ); 

-- ««ЗаявиЗаяви ГенеральноїГенеральної прокуратурипрокуратури стосовностосовно справсправ протипроти паніпані
ТимошенкоТимошенко підтверджуютьпідтверджують сумнівисумніви вв обоб’’єктивностієктивності, , незалежностінезалежності
тата безсторонностібезсторонності кримінальногокримінального правосуддяправосуддя»» ((ЮридичнийЮридичний
моніторингмоніторинг вв УкраїніУкраїні ІІІІІІ); ); 
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РеакціяРеакція європейськихєвропейських політиківполітиків нана станстан

судовоїсудової системисистеми вв УкраїніУкраїні

ЄвропейськихЄвропейських друзівдрузів ЯнуковичаЯнуковича турбуєтурбує зниженнязниження якостіякості
демократіїдемократії вв УкраїніУкраїні

""ВВ останніостанні місяцімісяці мими стикаємосястикаємося зізі зниженнямзниженням якостіякості демократіїдемократії вв судовійсудовій
системісистемі. . ЯЯ нене хочухочу концентруватисяконцентруватися нана справысправы ТимошенкоТимошенко, , аджеадже єє безлічбезліч
іншихінших змінзмін, , вв томутому числічислі, , щощо стосуютьсястосуються бізнесубізнесу. . МиМи всевсе щеще єє вашимивашими
друзямидрузями, , алеале ціці змінизміни наснас дужедуже турбуютьтурбують ... ... мими нене хотілихотіли бб поховатипоховати
рівеньрівень демократіїдемократії вв країнікраїні", ", -- заявивзаявив депутатдепутат ЄвропарламентуЄвропарламенту МаркМарк ССіівецвец
((ПольщаПольща, , групагрупа соціалсоціал--демократівдемократів, , якаяка співпрацюєспівпрацює зз ПартієюПартією регіоніврегіонів).).

""НічогоНічого нене можуможу заперечитизаперечити, , нана жальжаль. . ДовіриДовіри додо судовоїсудової системисистеми уу наснас
нене булобуло, , немаєнемає іі нене скороскоро будебуде", ", -- констатувавконстатував спікерспікер ВолодимирВолодимир ЛитвинЛитвин..
ПрезидентПрезидент ЄвропейськогоЄвропейського парламентупарламенту ЄжиЄжи БузекБузек заявлявзаявляв, , щощо
звільненнязвільнення ТимошенкоТимошенко тата завершеннязавершення переговорівпереговорів щодощодо угодиугоди пропро
асоціаціюасоціацію УкраїниУкраїни вв ЄвропейськомуЄвропейському СоюзіСоюзі єє обовобов’’язковимиязковими
передумовамипередумовами длядля європейськоєвропейсько--українськихукраїнських відносинвідносин..

ОдинОдин зз дипломатівдипломатів вв інтервінтерв’’юю The EUobserver The EUobserver заявивзаявив, , щощо наразінаразі вв
інтересахінтересах ВіктораВіктора ЯнуковичаЯнуковича забезпечитизабезпечити, , щобщоб ««жодноїжодної волосиниволосини нене
впаловпало зз головиголови»» ТимошенкоТимошенко. . НаНа йогойого думкудумку, , якщоякщо вонавона помрепомре, , цеце
зруйнуєзруйнує усіусі надіїнадії УкраїниУкраїни нана європейськуєвропейську інтеграціюінтеграцію..

ДжерелоДжерело: http://tyzhden.ua/News/36140/PrintView: http://tyzhden.ua/News/36140/PrintView
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РеакціяРеакція європейськихєвропейських політиківполітиків нана станстан

судовоїсудової системисистеми вв УкраїніУкраїні

((продовженняпродовження))

ЄвродрузіЄвродрузі ЯнуковичаЯнуковича можутьможуть припинитиприпинити
співпрацюспівпрацю зз ПартієюПартією регіоніврегіонів

ПолітичноПолітично--мотивованімотивовані процесипроцеси наднад лідерамилідерами опозиціїопозиції, , зокремазокрема
наднад ЮлієюЮлією ТимошенкоТимошенко, , нене лишелише унеможливилиунеможливили підписанняпідписання
угодиугоди пропро асоціаціюасоціацію зз ЄСЄС, , алеале йй такожтакож можутьможуть статистати нана завадізаваді
співпраціспівпраці ПартіїПартії регіоніврегіонів зз європейськимиєвропейськими соціалсоціал--демократамидемократами. . 
ПроПро цеце вв інтервінтерв’’юю італійськомуіталійському виданнювиданню ««Lombardi nel MondoLombardi nel Mondo»»
заявивзаявив єропарламентарєропарламентар зз фракціїфракції соціалсоціал--демократівдемократів ХаннесХаннес
СвободаСвобода..

««ЯЯ нене знаюзнаю, , виннавинна ТимошенкоТимошенко чичи ніні. . ПротеПроте судсуд булобуло проведенопроведено
такимтаким чиномчином, , щощо цяця ситуаціяситуація нене дозволяєдозволяє намнам визначативизначати
УкраїнуУкраїну якяк демократичнудемократичну країнукраїну. . ЦеЦе викликаєвикликає серйознесерйозне
занепокоєннязанепокоєння ЄвропейськогоЄвропейського СоюзуСоюзу. . МиМи нене можемоможемо допуститидопустити
тоготого, , щощо європейськаєвропейська країнакраїна залишаєтьсязалишається підпід впливомвпливом РосіїРосії, , 
якуяку явноявно нене можнаможна вважативважати демократичноїдемократичної державоюдержавою»»..

ДжерелоДжерело: http://tyzhden.ua/News/3614: http://tyzhden.ua/News/3614
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ДелоДело ЮЮ..ЛуценкоЛуценко –– примерпример избирательногоизбирательного

правосудияправосудия, , –– ПосолПосол СШАСША ДД. . ТеффтТеффт

Источник: Лига

«Мы последовательно и неоднократно говорили о том, что
это дело является примером избирательного правосудия, 
и этому нужно положить конец».
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МнениеМнение ПрезидентаПрезидента СловакииСловакии ИванаИвана ГашпаровичаГашпаровича обоб

условияхусловиях подписанияподписания СоглашенияСоглашения обоб ассоциацииассоциации междумежду

УкраинойУкраиной ии ЕвропейскимЕвропейским СоюзомСоюзом

"Важно, чтобы это Соглашение было подписано, потому что в противном случае
может наступить период стагнации и замораживания (на пути евроинтеграции
Украины - ИФ)", - сказал он в заявлении для прессы по окончании трехсторонних
переговоров с президентом Польши Брониславом Коморовским и президентом
Украины Виктором Януковичем в четверг в г.Висла в Польше.

...При этом он добавил, что эта помощь возможна при условии выполнения Украиной
как можно большего количества требований со стороны ЕС на пути евроинтеграции.

Говоря о переговорах в Польше, И.Гашпарович отметил, что президенты в

частности обсуждали реформы в сфере юстиции, а именно вопросы так

называемого избирательного правосудия.
"Мы обсуждали также реформы в сфере юстиции и разницу между тем, что

написано и как это выполняется, так как этого требует европейское

законодательство" .

Саммит Украина-ЕС пройдет в Брюсселе 25 февраля, Соглашение об ассоциации
может быть подписано в ноябре 2013 года в Вилюнюсе.

Источник: http://interfax.com.ua/news/economic/141682.html#.USYgAVfF3kA
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СоветникСоветник госсекретарягоссекретаря СШАСША ХиллариХиллари
КлинтонКлинтон ФилиппФилипп ГордонГордон,  12 ,  12 январяянваря 2012 2012 гг.:.:

ЯЯ должендолжен сказатьсказать, , чточто сс нашейнашей точкиточки зрениязрения, , этоэто ((делодело
ТимошенкоТимошенко) ) кажетсякажется политическимполитическим преследованиемпреследованием, , нене
связаннымсвязанным сс нормальнымнормальным рассмотрениемрассмотрением деладела. . ГлядяГлядя сосо стороныстороны
кажетсякажется, , чточто эксэкс--премьерапремьера обвиняютобвиняют вв томтом, , чточто онаона являетсяявляется
представителемпредставителем бывшегобывшего режимарежима, , аа нене вв коррупциикоррупции илиили другихдругих
преступленияхпреступлениях. . ПростоПросто такоетакое поведениеповедение нене должнодолжно существоватьсуществовать
вв европейскомевропейском государствегосударстве XXI XXI векавека. . ЭтоЭто можетможет иметьиметь
отрицательныеотрицательные последствияпоследствия длядля отношенийотношений УкраиныУкраины сс другимидругими
странамистранами. . 

МыМы поддерживаемподдерживаем вестьвесть, , которуюкоторую вв прошломпрошлом месяцемесяце ЕСЕС
передалпередал УкраинеУкраине, , когдакогда заявилизаявили, , чточто хочетхочет иметьиметь ассоциативныйассоциативный
договордоговор сс УкраинойУкраиной, , хочетхочет углубитьуглубить договордоговор оо свободнойсвободной
торговлеторговле, , однакооднако нене можетможет продвигатьсяпродвигаться впередвперед, , покапока нене начнутначнут
выполнятьвыполнять демократическиедемократические стандартыстандарты. . СШАСША придерживаетсяпридерживается
такойтакой жеже позициипозиции..

2020
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РахунковаРахункова палатапалата УкраїніУкраїні пропро втратувтрату конституційнихконституційних

гарантійгарантій незалежностінезалежності суддівсуддів вв УкраїніУкраїні

ПовПовіідомленнядомлення ПрессПресс--службислужби РахунковоїРахункової палатипалати

««УУ пошукахпошуках втраченоївтраченої незалежностінезалежності»»

РахунковаРахункова палатапалата провелапровела аудитаудит системисистеми оплатиоплати праціпраці суддівсуддів іі встановилавстановила, , щощо
існуючііснуючі нормативнонормативно--правовіправові документидокументи вв ційцій сферісфері значноюзначною міроюмірою єє
суперечливимисуперечливими, , томутому немаєнемає однозначногооднозначного тлумаченнятлумачення їхньогоїхнього змістузмісту. . ЯкЯк
наслідокнаслідок, , виникаютьвиникають протиріччяпротиріччя уу підходахпідходах додо оплатиоплати праціпраці суддівсуддів, , аа отжеотже, , 
втрачаютьсявтрачаються конституційніконституційні гарантіїгарантії їхньоїїхньої незалежностінезалежності. . 

НедосконалістьНедосконалість правовоїправової системисистеми регулюваннярегулювання оплатиоплати праціпраці суддівсуддів створюєстворює
чималучималу кількістькількість правовихправових колізійколізій. . ПроведенийПроведений аудитаудит засвідчивзасвідчив, , щощо виробленнявироблення
єдиногоєдиного механізмумеханізму нарахуваннянарахування іі виплативиплати суддямсуддям заробітноїзаробітної платиплати булобуло
загальмованезагальмоване. . НатомістьНатомість гарантованігарантовані державоюдержавою розмірирозміри зарплатизарплати суддівсуддів судівсудів
загальноїзагальної юрисдикціїюрисдикції поступовопоступово зменшуютьсязменшуються, , щощо змушуєзмушує служителівслужителів ФемідиФеміди
масовогомасового подаватиподавати позовипозови пропро захистзахист своїхсвоїх правправ..

Рахункова палата акцентувала увагу Уряду на тому, що недосконалість
механізму фінансування заробітної плати суддів збереглася і на наступний
бюджетний період. Практично судді знову будуть поставлені у пряму залежність
від надходжень коштів судового збору по справах, які вони самі й розглядають. 
Отже, видатки на оплату праці суддів здійснюватимуться за рахунок коштів
спеціального фонду держбюджету.
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СергійСергій ГоловатийГоловатий, , почеснийпочесний членчлен ПарламентськоїПарламентської

асамблеїасамблеї РадиРади ЄвропиЄвропи, , СпівголоваСпівголова КомісіїКомісії зізі зміцненнязміцнення

демократиіїдемократиії тата утвердженняутвердження верховенстваверховенства праваправа припри

ПрезидентовіПрезидентові УкраїниУкраїни: : СуддівськеСуддівське свавіллясвавілля породжуєпороджує

тираніютиранію

«В Україні є незалежний суд – але незалежний від права, від
європейських стандартів, від Конституції, від совісті, від правди – у
цьому полягає незалежність українського суду», - сказав в ефірі
програми «Справедливість» 15 лютого юрист, екс-міністр юстиції
Сергій Головатий, коментуючи судову систему в Україні.

За його словами, «в Україні створили систему, яка перетворила
суддів на скопище негідників та зграю мерзотників».
«Негідники мерзотники – те, що неприпустимо в суспільстві. І
мене дивує, що люди вважають їх жертвами системи. Вони чинять
суддівське свавілля, знущаються над людьми, жертви – люди, бо
судді виносять рішення за гроші. Люди у суді з державою –
жертви», - наголосив Головатий.

Джерело: ZAXID.NET
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УУ рамкахрамках переговорногопереговорного процесупроцесу УкраїнаУкраїна –– ЄСЄС судовасудова

реформареформа єє першочерговимпершочерговим завданнямзавданням –– посолпосол ЄвропейськогоЄвропейського

СоюзуСоюзу вв УкраїніУкраїні

УУ рамкахрамках переговорногопереговорного процесупроцесу міжміж УкраїноюУкраїною тата ЄСЄС судовасудова реформареформа
залишаєтьсязалишається першочерговимпершочерговим завданнямзавданням порядкупорядку денногоденного. . ПроПро цеце заявивзаявив
ПосолПосол ЄвропейськогоЄвропейського СоюзуСоюзу вв УкраїніУкраїні ЯнЯн ТомбінськіТомбінські уу ходіході зустрічізустрічі зз
МіністромМіністром юстиціїюстиції УкраїниУкраїни ОлександромОлександром ЛавриновичемЛавриновичем, , якаяка відбуласявідбулася 29 29 
січнясічня вв українськомуукраїнському МінМін‘‘юстіюсті..
ОбговорюючиОбговорюючи проблемипроблеми, , зз якимиякими зіштовхуєтьсязіштовхується реформареформа судовоїсудової системисистеми
вв УкраїніУкраїні, , сторонисторони зійшлисязійшлися вв думцідумці, , щощо неналежнаненалежна якістьякість судовоїсудової системисистеми
маємає нене лишелише політичнуполітичну, , аа йй економічнуекономічну складовускладову..

ОлександрОлександр ЛавриновичЛавринович підкресливпідкреслив, , щощо длядля викорененнявикоренення корупціїкорупції вв
суддівськійсуддівській системісистемі УкраїнаУкраїна готоваготова втілитивтілити рекомендаціїрекомендації ЄвропейськогоЄвропейського
СоюзуСоюзу тата європейськихєвропейських експертівекспертів. . 
МіністрМіністр такожтакож наголосивнаголосив, , щощо вв УкраїніУкраїні усвідомлюютьусвідомлюють, , щощо якістьякість
судочинствасудочинства єє чинникомчинником, , якийякий серйозносерйозно впливаєвпливає нана всівсі процесипроцеси нене лишелише
всерединівсередині державідержаві, , алеале йй вв їїїї зовнішніхзовнішніх стосункахстосунках зізі світомсвітом..

http://www.minjust.gov.ua/news/42828http://www.minjust.gov.ua/news/42828


