Додаток № 2 до
Порядку і методології
регулярного оцінювання та
самооцінювання судді

Анкета
оцінювання судді іншим суддею відповідного суду
ПІБ судді, який оцінюється
Суд, в якому працює оцінюваний суддя
ПІБ судді, який оцінює суддю
Інформація про суддю, який оцінює суддю
(суд, в якому суддя займає посаду; досвід
роботи суддею; науковий ступінь; стаж
наукової діяльності у галузі права або
науково-педагогічної діяльності у галузі
права)

Характеристика
1.

Чесно і сумлінно виконує
покладені на нього обов’язки,
безсторонньо розглядаючи та
вирішуючи судові справи

2.

Дотримується строків здійснення
судового провадження,
передбачених законодавством

3.

Здійснює судочинство в межах та
порядку, визначених
процесуальним законодавством

4.

Володіє нормами матеріального
права в обсязі, достатньому для
правильного вирішення справи, і
належним чином їх застосовує

5.

Ухвалює законні та обґрунтовані
судові рішення
Систематично розвиває
професійні навички (уміння),
підтримує свою кваліфікацію на
рівні, необхідному для
виконання повноважень в суді,
де обіймає посаду:

6.

а) відстежує новації

1. Незадовільно

2. Задовільно

3. Добре

4. Дуже
добре

5. Відмінно

7.

законодавства та пропозиції
щодо внесення змін, які
знаходяться на стадії
громадського обговорення/
розгляду/ прийняття
б) вивчає актуальну практику
Європейського суду з прав
людини та судів України
в) слідкує за науковими
дослідженнями в сфері
юриспруденції
г) бере участь в конференціях,
семінарах та інших заходах
з професійної тематики
д) здійснює юридичні розробки
теоретико-прикладного
характеру (дисертаційні
дослідження, статті для фахових
видань, публікації в збірниках
матеріалів конференцій, інші
наукові праці тощо)
Виявляє тактовність, ввічливість,
витримку і повагу до учасників
судового процесу та інших осіб

8.

Неупереджено і справедливо
ставиться до всіх учасників
судового процесу, не надаючи
окремим з них будь-яких переваг
чи прихильності

9.

Дотримується високої культури
ведення процесу і спілкування

10.

Під час здійснення правосуддя не
допускає проявів неповаги до
людини за ознаками раси, статі,
національності, релігії,
політичних поглядів, соціальноекономічного становища,
фізичних вад
Проявляє повагу до права на
інформацію про судовий розгляд
та не допускає порушення
принципу гласності процесу

11.

12.

13.

Не розголошує інформацію, що
стала йому відома у зв’язку з
розглядом справи
Утримується від поведінки, будьяких дій або висловлювань, що
порочать звання судді або
підривають авторитет
правосуддя

14.

15.

16.

17.

Не використовує своє посадове
становище в особистих інтересах
чи в інтересах інших осіб
Бере участь у суддівському
самоврядуванні для вирішення
питань внутрішньої діяльності
суду в порядку, встановленому
Законом України «Про
судоустрій і статус суддів»
Бере участь у громадській
діяльності, публічних заходах,
які не завдають шкоди його
статусу, авторитету суду і не
можуть вплинути на здійснення
ним правосуддя
Проявляє високі моральні якості
під час здійснення правосуддя і в
позасудовій поведінці

Коментарі
Розгорнуті коментарі є дуже корисними у процесі оцінки. Будь ласка, використайте
нижченаведені графи або додайте окремий аркуш паперу для написання свої коментарів.

_______________
дата заповнення

_______________
підпис

_______________________

прізвище, ініціали судді

