
Додаток № 4 до  

Порядку і методології 

регулярного оцінювання та  

самооцінювання судді 

 

Анкета регулярного оцінювання судді  

громадськими об’єднаннями за результатами незалежного оцінювання 

роботи судді у відкритих судових засіданнях 

 
ПІП судді, робота якого оцінюється  

Суд, в якому працює суддя  

Найменування громадського об’єднання – 

суб’єкта регулярного оцінювання судді 

 

Представник громадського об’єднання, через 

якого організоване незалежне оцінювання 

судді (ПІП, дата народження, 

громадянство, реквізити документа, що 

посвідчує особу, інформація про наявність 

професійних знань в галузі права, 

підтверджених відповідним дипломом (з 

вказівкою його реквізитів) 

 

Відомості про судовий процес (судове 

засідання), робота судді в якому стала 

предметом регулярного оцінювання (номер 

справи, провадження, дата засідання тощо) 

 

 

  1 2 3 4 5 Не вдалося 

оцінити 

 Характеристика роботи судді 

1 Здатність визначати та 

аналізувати питання, що 

стосуються справи 

      

2 Адекватність у встановленні 

фактів 

      

3 Пунктуальність       

4 Розсудливість у вирішенні 

проблем, що виникають у процесі 

      

5 Рівень довіри до оцінок, 

зроблених суддею 

      

 Темперамент та манера триматися 

6 Здатність справляти загальне 

почуття довіри 

      

7 Відсутність примусу, погроз чи 

вподобань при вирішенні спору 

(за оцінки "менш, ніж "2", будь 

ласка, поясність у секції для 

коментарів") 

      

8 Ввічливість до учасників 

процесу(за оцінки "менш, ніж "2", 

будь ласка, поясність у секції для 

коментарів") 

      

9 Терплячість       

10 Відсутність гордовитості       



11 Здатність підтримувати порядок у 

залі засідань 

      

 )       

 Управлінські навички 

12 Вміння звужувати межі дискусії 

за необхідності 

      

13 Вміння вести процес з належною 

оперативністю 

      

14 Здатність контролювати хід 

процесу 

      

15 Здатність виділити адекватний час 

для розгляду справи в межах 

процесуальних строків 

      

16 Здатність приводити до 

компромісу 

      

17 Здатність визначати сильні та 

слабкі сторони аргументації 

сторін через дебати у процесі 

      

 Знання права 

18 Знання процесуальних норм*       

 Уважність 

19 Уважність       

20 Вміння реально слухати       

 Упередженість та об'єктивність 

21 Відсутність упередженості за 

ознакою раси, статі, етнічної 

приналежності, релігії, належності 

до соціального класу чи інших 

факторів (за оцінки "менш, ніж 

"добре", будь ласка, поясність у 

секції для коментарів") 

      

22 Неупередженість до сторін, їх 

представників 

      

23 Неупередженість до інших осіб у 

справі 

      

 

* - заповнюється виключно особами, які мають диплом про вищу юридичну освіту 

Коментарі 

Розгорнуті коментарі є дуже корисними у процесі оцінки. Будь ласка, використайте 

нижченаведені графи або додайте окремий аркуш паперу для написання своїх коментарів. 

Пам’ятайте, що метою регулярного оцінювання судді є виявлення індивідуальних потреб 

судді щодо вдосконалення, стимулювання його до підтримання кваліфікації на належному 

рівні та професійного зростання, а не покарання судді чи позапроцесуальний спосіб 

оскарження судового рішення. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткова інформація 

 Будь ласка, вкажіть приблизну 

кількість відвіданих Вами 

судових засідань під 

головуванням цього судді за 

останні три роки 

Менше 

трьох 

3 -5 5 - 10 Більше, ніж 10 

Якщо Ви маєте юридичну 

освіту, скільки років Ви 

практикуєте у юридичній 

сфері? 

Менше п'яти 5 -10 10 - 25 Більше, ніж 25 

Якщо Ви юрист, який процент 

часу Ви практикували у суді  

цієї спеціалізації? 

Менше 

п’яти % 

5 -10 % 10 - 25 % Більше, ніж 25 % 

 

 

_______________                          _______________                          _______________________ 
        дата  заповнення                                                             підпис                                                             прізвище, ініціали представника 

 


