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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ
СУДОВОЇ ВЛАДИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Європейський вибір України, проголошений на найвищому політичному рівні,
потребує серйозних зусиль та істотних змін у правовій системі держави для
досягнення цієї мети.
Вирішення питання побудови системи захисту конституційних прав і свобод
людини в Україні як за формою, так і за змістом на європейському рівні, хоча б
стосовно мінімальних стандартів, що гарантуються Конвенцією про захист прав
людини і основоположних свобод 1950 року) і практикою Європейського суду з
прав людини, і є підтвердженням цього вибору.
Нагальність реформування на згаданих засадах системи органів кримінальної
юстиції є не тільки складовою зобов'язання нашої держави перед Радою Європи і
подальших євроінтеграційних процесів, але й побудови демократичної, правової
держави,
як
це
зазначено
у
статті
1
Конституції
України.
Саме судова реформа є основою формування демократичної політичної системи та
ствердження конституційного порядку в Україні. Стати дієвою третьою гілкою
влади судам, перш за все, перешкоджають заплутаність системи судочинства і
судових процедур, незахищеність суддів від тиску, хронічна фінансова
недостатність і високий рівень корумпованості. Загалом українське правосуддя
залишається непрозорим та ізольованим від суспільства, а його рішення, як
наслідок, сприймаються з недовірою.
У процесі реалізації судової реформи має бути гарантована доступність
судочинства кожному громадянину, оскільки вільний доступ до правосуддя поряд
із справедливістю судочинства визначає ступінь демократичності країни та
розвитку її правової системи. Ефективність судочинства безпосередньо залежить
від кваліфікації суддів та рівня їх правової культури, тому однією із
першочергових цілей судової реформи має бути професіоналізація суддівського
корпусу.
У контексті формування європейського простору, необхідно забезпечити
приведення закону України «Про судоустрій і статус суддів» до європейських
норм та стандартів. Судова реформа повинна забезпечити оптимізацію процедури
судочинства, чітку систему підсудності та оскарження рішень у судах вищої
інстанції. Найважливішим завданням, яке має бути вирішено в процесі здійснення
судової реформи, є подолання корупції в судовій системі і посилення
відповідальності суддів. Також потрібна ефективна, прозора і демократична
кадрова політика в суддівському корпусі, оскільки реформа судової системи стане
важливим кроком до підвищення авторитету судової влади, утвердження України
в якості правової та демократичної держави.
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