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ШШааннооввнніі  ккооллееггии!!

Сьогодні, в період значних зрушень в нашій державі, коли ми рухаємося до
справжнього цивілізованого демократичного суспільства, Вища кваліфікаційна
комісія суддів України представляє на Ваш розсуд перший номер "Інформаційного
вісника Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" як провісника інформаційної
відкритості судової системи в цілому.
Ця подія для усього суддівського корпусу є вкрай важливою. По*перше, ми робимо
значний крок до відкритості та прозорості нашої роботи. По*друге, отримуємо
надійний інформаційний канал зміцнення авторитету судової влади, забезпечення
дотримання суддями вимог щодо професійної етики, морально*етичних та
особистих якостей. 
Представляючи "Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України", хочу щиро подякувати проекту Агентства США з міжнародного розвитку
"Україна: верховенство права" і особисто його керівнику п. Девіду Вону за сприяння
у підготовці та випуску цього Вісника. Видання "Інформаційного вісника Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України" є реальним внеском американських колег у
зміцнення судової влади в нашій країні.
На сторінках "Інформаційного вісника Вищої кваліфікаційної комісії суддів України"
ми плануємо публікувати не тільки рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України, а й рішення кваліфікаційних комісій суддів загальних судів апеляційних
округів, кваліфікаційних комісій суддів спеціалізованих судів, аналітичні та
статистичні матеріали, які стосуються діяльності кваліфікаційних комісій суддів,
узагальнення дисциплінарної практики, законодавчі та нормативні акти, що
регулюють діяльність комісій. На сторінках "Вісника" можна буде знайти матеріали
наукових досліджень з проблемних питань застосування законодавства щодо
роботи кваліфікаційних комісій суддів. Цікавою буде інформація щодо
персонального складу кваліфікаційних комісій суддів регіонів, а також відповіді на
питання, які виникають у наших читачів.
Є всі підстави сподіватися, що "Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України" відіграватиме важливу роль у вдосконаленні діяльності
кваліфікаційних комісій суддів.

ССааммссіінн  ІІггоорр  ЛЛееооннооввиичч,,
Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,

cуддя Верховного Суду України
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ССААММССІІНН  ІІггоорр  ЛЛееооннооввиичч  — голова комісії
Суддя Верховного Суду України
Народився 30 листопада 1957 р. у с. Сушно Радехівського району Львівської
області. Трудову діяльність розпочав в 1972 р. По закінченні у 1983 р.
юридичного факультету Львівського державного університету ім. Івана
Франка був стажистом, адвокатом, завідував юридичною консультацією
Калинівського району Вінницької області. У 1987 р. був обраний народним
суддею Літинського районного народного суду цієї області, а в 1990 р. —
суддею Вінницького обласного суду. З квітня 1995 р. — суддя Верховного
Суду України. Рішенням VII з'їзду суддів України від 3 листопада 2005 року
Самсіна І.Л. обрано до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
30 березня 2006 року на організаційному засіданні Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України його обрано її головою. Суддя вищого кваліфі*
каційного класу. Заслужений юрист України. Нагороджений Почесною
грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів
України. Має Почесну відзнаку Верховного Суду України "За вірність
закону".

ВВААССИИЩЩААКК  ІІггоорр  ММииккооллааййооввиичч
Суддя Вищого господарського суду України
Народився 1 вересня 1956 р. у м. Києві. По закінченні в 1983 р. юридичного
факультету Київського державного університету працював правовим
інспектором праці Київської обласної ради профспілок, з 1990 р. — юрис*
консульт підприємства "Блискавка". У 1993 р. працював начальником відділу,
заступником начальника управління Вищого арбітражного суду України.
У 1994 р. — суддя Вищого арбітражного суду України, а з 2001 р. — суддя
Вищого господарського суду України, присвоєно перший кваліфікаційний
клас. Член Ради суддів господарських судів України. Рішенням VII з'їзду суддів
України від 3 листопада 2005 року Васищака І.М. обрано членом Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України. Заслужений юрист України. Почесний
працівник арбітражних судів. Почесний працівник господарських судів.
Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

ЄЄММЕЕЛЛЬЬЯЯННООВВАА  ІІннннаа  ІІввааннііввннаа
Заступник міністра юстиції України
Народилася 6 березня 1974 року в м. Димитров Донецької області. Має вищу
юридичну освіту. У 1997 році закінчила Національну юридичну академію ім.
Ярослава Мудрого. Упродовж 1995—1997 рр. обіймала посаду юрисконсульта
колективного підприємства "Зоря" м. Харкова. З 1997 року працює в
Міністерстві юстиції України: обіймала посади заступника начальника
управління законодавства про правосуддя, охорону правопорядку і оборону;
заступника директора департаменту — начальника управління забезпечення
функціонування державної виконавчої служби; директора департаменту
законодавства про правосуддя, кримінального і процесуального права та
про адміністративні відповідальність. З 2003 року обіймає посаду заступника
міністра юстиції України. Відповідно до розподілу обов'язків між заступ*
никами міністра юстиції координує такі напрямки діяльності міністерства:
законопроектна робота з питань судово*правової реформи (судоустрою,
судочинства, статусу суддів), розвитку кримінального законодавства та

ВІДОМОСТІ ПРО СКЛАД ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ 

КОМІСІЇ СУДДІВ УКРАЇНИ
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законодавства про адміністративні правопорушення, забезпечення діяль*
ності правоохоронних органів, проведення військової реформи; організація
роботи органів державної виконавчої служби, діяльності науково*дослідних
інститутів судових експертиз, Центру правової реформи і законопроектних
робіт при Міністерстві юстиції; відповідає за зв'язки Міністерства юстиції з
Верховною Радою України. Член Комісії при Президентові України у
питаннях помилування; Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення
пам'яті жертв війни та політичних репресій; Комісії при Президентові
України з питань громадянства; Міжвідомчої ради з питань координації
заходів, спрямованих на боротьбу з незаконною міграцією; Координаційної
ради з питань соціального і правового захисту військовослужбовців,
працівників міліції, митної служби та членів їх сімей. Наказом міністра
юстиції України від 25 жовтня 2005 року № 1334/7 Ємельянову Інну Іванівну
призначено членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Заслужений юрист України.

ККААРРППААЧЧООВВАА  ННііннаа  ІІввааннііввннаа  
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
Народилася 12 серпня 1957 р. У 1979 р. з відзнакою закінчила юридичний
факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціаль*
ністю правознавство; у 1991 р. захистила дисертацію з проблематики прав
людини. Кандидат юридичних наук. Заслужений юрист України. Трудову
діяльність розпочала у 1975 р. у робітничому колективі Торгмортрансу
(м. Керч), потім працювала на комсомольській та партійній роботі, 1988—
1991 рр. — аспірантка Академії суспільних наук (Москва). 1991—1992 рр. —
радник з правових питань Міжнародного центру Реріхів. 1992—1994 рр. —
доцент юридичного факультету Симферопольського державного університету.
У 1994 р. Н.І. Карпачову обрано народним депутатом України, у Верховній Раді
України ІІ скликання її було призначено заступником голови Комітету з питань
прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. Під час
депутатської діяльності активно займалась імплементацією міжнародних
стандартів у галузі прав людини в національне законодавство України.
Н.І.Карпачова є автором низки законопроектів, прийнятих Верховною Радою
України. Зокрема, це Закон України, яким було встановлено кримінальну
відповідальність за торгівлю людьми, Закон України "Про Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини", глава до Кодексу про шлюб та сім'ю
України "Усиновлення дітей*сиріт", глава 35*А до Цивільного процесуального
кодексу України "Судовий порядок усиновлення дітей*сиріт". На запрошення
Інституту міжнародних відносин при Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка викладала курс міжнародного публічного права. 14
квітня 1998 р. Н.І. Карпачову вперше в Україні обрано на посаду Уповно*
важеного Верховної Ради України з прав людини (шляхом таємного
голосування за її кандидатуру висловилися 276 народних депутатів). 19 червня
2003 р. її повторно було обрано на цю посаду (підтримана 280 народними
депутатами) на наступний термін. Як омбудсман здійснювала парламентський
контроль за станом дотримання прав і свобод людини в Україні, додержанням
конституційних прав людини в діяльності органів державної влади, місцевого
самоврядування та їх посадових і службових осіб. Захищала права найбільш
уразливих груп населення, зокрема дітей*сиріт, інвалідів, в'язнів, трудових
мігрантів за кордоном, національних меншин, багатодітних сімей. Боротьба з
торгівлею людьми, корупцією, запобігання тортурам під час затримання та
досудового слідства, захист свободи слова в Україні — лише деякі з проблем,
якими опікувалася Н.І.Карпачова. У березні 2006 р. її обрано народним
депутатом України п'ятого скликання. У 1996 р. обрана віце*президентом
Всесвітнього конгресу українських юристів, у 1998 р. обрана до Європейського,
а у 2000 р. до Міжнародного інститутів омбудсмана. З 2003 р. член Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України першої каденції. Розпорядженням
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Уповноваженого Верховної Ради з прав людини від 16.12.2005 року № 3 —
2288/28*2269*05*Дн Карпачову Н.І. призначено членом Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України другої каденції. У 2002 р. їй присуджено Премію імені
Ярослава Мудрого за видатні досягнення у розбудові правової демократичної
держави; у 2003 р. Всеукраїнську премію імені Івана Франка за наполегливий
захист журналістів від незаконного обмеження їх прав і свобод, постійну
підтримку журналістів у виконанні ними професійних обов'язків.

ККООЛЛЕЕССННИИКК  ППааввллоо  ІІввааннооввиичч  — заступник голови комісії
Суддя Верховного Суду України
Народився 14 січня 1956 р. у м. Києві. Трудову діяльність розпочав в 1973 р. У
1982 р. по закінченні Харківського юридичного інституту був обраний
народним суддею Дарницького районного народного суду м. Києва, а в 1990 р.
— суддею Київського міського суду. З квітня 1995 р. — суддя Верховного Суду
України. У червні 2003 року обраний суддею Верховного Суду України
безстроково. Рішенням VII з'їзду суддів України від 3 листопада 2005 року
Колесника П.І. вдруге обрано членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України. 30 березня 2006 року на організаційному засіданні Вищої ква*
ліфікаційної комісії суддів України його обрано заступником її голови. Суддя
вищого кваліфікаційного класу. Нагороджений Почесною грамотою
Верховної Ради України.

ККООЛЛІІУУШШККОО  ІІггоорр  ББооррииссооввиичч
Радник Президента України — керівник Головної служби політики
інституційного розвитку Секретаріату Президента України
Народився 18 червня 1965 року в м. Лохвиця Полтавської області. У 1989 році
закінчив фізичний факультет за спеціальністю радіофізик, а у 2000 році —
юридичний факультет за спеціальністю правознавство Львівського універси*
тету ім. Івана Франка. Вільно володіє російською мовою, польською,
англійською — зі словником. Свою трудову діяльність Коліушко І.Б. розпочав
у 1989 році інженером Фізико*механічного інституту ім. Карпенка АН
України. З 1994 року —референт*консультант народних депутатів України
Ігоря Гриніва, Тараса Стецьківа, у 1992—1993 роках був радником з
політичних питань віце*прем'єр*міністра України Віктора Пинзеника, 1993—
1994 рр. — експерт Фонду підтримки реформ. У 1994 року Коліушка І.Б.
обрано народним депутатом України (Верховна Рада України II і III скликань):
1994—1998 рр. — секретар Комісії Верховної Ради України з питань правової
політики та судово*правової реформи, 1998—2000 рр. — голова підкомітету з
адміністративної реформи Комітету Верховної Ради України з питань
правової реформи, 2000 — 2002 роки — перший заступник голови Комітету
Верховної Ради України з питань правової політики. У цей же час на
громадських засадах з 1996 по 2002 рік займав посаду Голови Центру
політико*правових реформ. З 1997 року по 2001 рік — член Державної комісії
з проведення адміністративної реформи в Україні. За сумісництвом займався
викладацькою роботою: з 2000 по 2004 рік був старшим викладачем кафедри
державно*правових наук Національного університету "Києво*Могилянська
академія". З 2002—2005 роки очолював Центр політико*правових реформ. З
2005 року член Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження
верховенства права в Україні. З 2006 р.  радник Президента України — Керів*
ник Головної служби політики інституційного розвитку Секретаріату
Президента України, секретар Національної ради з питань державного
управління та місцевого самоврядування в Україні при Президентові України.
Указом Президента України від 3 лютого 2006 року № 105/2006 Коліушка І.Б.
призначено членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Автор
більше 20 наукових публікацій, в тому числі монографії "Виконавча влада та
проблеми адміністративної реформи в Україні" (2002 рік), та близько 20
законопроектів, розглянутих Верховною Радою України.
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ЛЛЯЯЩЩЕЕННККОО  ННааттааллііяя  ППааввллііввннаа
Суддя Верховного Суду України
Народилася 18 лютого 1957 р. у м. Києві. Трудову діяльність розпочала в
1974 р. секретарем судового засідання Жовтневого районного суду
м. Києва. З 1976 до 1987 р. працювала інспектором, старшим інспектором
відділу питань помилування Секретаріату Президії Верховної Ради УРСР.
У 1981 р. закінчила юридичний факультет Київського державного
університету ім. Т.Г. Шевченка. З 1987 р. протягом десяти років була
суддею Мінського районного народного суду м. Києва, протягом
наступних чотирьох років — суддею Київського міського суду. У 2001—
2004 роках обіймала посаду судді Апеляційного суду м. Києва. У 2004 р.
обрана суддею Верховного Суду України. Рішенням VII з'їзду суддів
України від 3 листопада 2005 року Лященко Н.П. обрано членом Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України. Суддя вищого кваліфікаційного
класу.

ННЕЕЧЧИИППООРРЕЕННККОО  ООллееккссааннддрр  ЛЛааввррооввиичч
Консультант Програми сприяння Парламенту України
Народився 1 вересня 1947 р. у с. Єрчики Житомирської області. У 1975 ро*
ці закінчив юридичний факультет Київського державного університету
ім. Тараса Шевченка. У 1975—1976 рр. працював виконуючим обов'язки
народного судді Печерського районного суду м. Києва. З 1976 по 1990 рр.
— адвокат Київської міської колегії адвокатів. З 1990 по 1994 р. — народ*
ний депутат України, член Комісії у закордонних справах, член Комісії з
питань законодавства і законності, заступник голови тимчасової Комісії з
питань боротьби з організованою злочинністю. У 1994 році закінчив
дипломатичні курси Міністерства закордонних справ України. У 1994—
1995 рр. працював радником Посольства України в Естонській Республіці.
З 1995 по 1999 р.р. обіймав посаду віце*президента Спілки адвокатів
України. З 1998 по 2004 р.р. — член Вищої ради юстиції України. З 1999 по
2001 р.р. — директор з питань розвитку Інститутуту громадянського
суспільства. З 2004 р. по теперешній час — консультант Програми
сприяння Парламенту України. Постановою Верховної Ради України від
23.02.2006 року № 3468*IV Нечипоренка О.Л. обрано членом Вищої квалі*
фікаційної комісії суддів України. Заслужений юрист України. Співавтор
законопроектів "Про адвокатуру", "Про статус суддів", "Про судоустрій",
Правил адвокатської етики.

ППИИВВООВВААРР  ВВооллооддииммиирр  ФФееддооррооввиичч
Суддя Верховного Суду України
Народився 10 серпня 1951 р. у с. Оленівка Вінницького району Вінницької
області. Трудову діяльність розпочав в 1969 р. У 1982 р. закінчив
юридичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шев*
ченка і був стажистом Васильківського районного народного суду
Київської області. З квітня 1983 до 1986 р. — народний суддя Баришівського
районного народного суду Київської області, протягом наступних п'яти
років — голова Кагарлицького районного народного суду цієї області.
Упродовж 1991—1995 рр. працював суддею Київського обласного суду. У
квітні 1995 р. обраний суддею Верховного Суду України. У червні 2003 р.
обраний суддею Верховного Суду України безстроково. Рішенням VII з'їзду
суддів України від 3 листопада 2005 року Пивовара В.Ф. вдруге обрано
членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Суддя вищого
кваліфікаційного класу. Заслужений юрист України. Нагороджений
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою
Верховного Суду України та Ради суддів України, а також Почесною
відзнакою Вищої ради юстиції.
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ППООЛЛУУДДЬЬООННННИИЙЙ  ММииккооллаа  ММииккооллааййооввиичч
Радник Президента України (з 10.2006 р.); член Національної комісії зі
зміцнення демократії та утвердження верховенства права (з 08.2005 р.). 
Народився 1958 р.; одружений; має 2 синів. Освіта: Київський державний
університет ім. Т. Шевченка, юридичний факультет. Трудовий шлях: від
оперуповноваженого до першого заступника начальника слідчого управ*
ління, начальника відділу з розслідування злочинів, скоєних організованими
злочинними групами. Потім начальник управління організаційного забез*
печення діяльності судів і судово*правової реформи, 09.1996—04.1997 рр. —
начальник управління кадрів Міністерства юстиції України, 04.—09.1997 —
заступник міністра юстиції України — керуючий справами. Потім керівник
антикорупційної програми благодійного фонду "Українська правнича
фундація". З 1998 р. директор юридичної фірми "Професіонал". 11.—
12.2004 р. — учасник розгляду в Верховному Суді України скарги про
визнання недійсними результатів виборів Президента України (представляв
інтереси В.Ющенка). 03.—11.2005 р. — радник Президента України. 11.2005—
10.2006 рр. — радник Президента України — керівник Головної служби
правової політики Секретаріату Президента України. Член Комісії державних
нагород і геральдики (04.2005—11.2006 рр.). Указом Президента України від
3 лютого 2006 року № 105/2006 Полудьонного М.М. призначено членом
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Державний службовець 3*го
рангу (04.2005 р.)

ФФААДДЄЄЄЄВВАА  ННііннаа  ММииккооллааїїввннаа  — секретар комісії
Заступник голови Судової палати Вищого адміністративного суду України
Народилася 7 березня 1944 року в с.м.т. Липова Долина Липово*Долинського
району Сумської області. У 1968 році отримала вищу юридичну освіту в
Харківському юридичному інституті ім. Ф.Е. Дзержинського; спеціальність за
освітою — правознавство. З 1973 по 1979 рік працювала народним суддею
Жовтневого районного народного суду м. Києва, з 1987 по 1998 рік —
народним суддею, в.о. заступника голови Радянського районного народного
суду м. Києва. З 1998 по 2001 рік працювала головою Старокиївського
районного суду м. Києва, з 2001 по 2005 рік — на посаді голови Печерського
районного суду м. Києва. Постановою Верховної Ради України від 02.06.2005
року № 2638*ІV безстроково обрана на посаду судді Вищого адміністра*
тивного суду України. Має перший кваліфікаційний клас судді (24.11.1997р.,
рішення Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів міста Києва).
Рішенням VII з'їзду суддів України від 3 листопада 2005 року Фадєєву Н.М.
обрано членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 30 березня
2006 року на організаційному засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України її обрано секретарем Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Заслужений юрист України.

ФФІІЛЛААТТООВВ  ВВаассиилльь  ММииккооллааййооввиичч
Суддя Верховного Суду України
Народився 22 жовтня 1945 р. у с. Стовп'яги Переяслав*Хмельницького району
Київської області. Трудову діяльність розпочав в 1962 р. По закінченню в
1973 р. юридичного факультету Львівського державного університету
ім. Івана Франка працював народним суддею Залізничного районного
народного суду м. Львова. У 1982 р. обраний головою Залізничного район*
ного народного суду м. Львова, а в 1990 р. — заступником голови цього суду.
З квітня 1995 року працює суддею Верховного Суду України. У червні
2003 року обраний суддею Верховного Суду України безстроково. Рішенням
VII з'їзду суддів України від 3 листопада 2005 року Філатова В.М. обрано до
складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Суддя вищого
кваліфікаційного класу. Заслужений юрист України.
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ССттррууккттууррннаа  ссххееммаа  ссииссттееммии  ккввааллііффііккааццііййнниихх  ккооммііссіійй  ссууддддіівв  УУккррааїїннии
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Виконання фундаментальних для судово*правової
реформи завдань формування та поновлення кор*
пусу професійних суддів, періодичного підвищення
їх фахового рівня, вирішення питань щодо
відповідальності суддів за порушення професійних
обов'язків, а також відповідності їх займаним
посадам покладено на кваліфікаційні комісії суддів,
які є постійно діючими органами в системі
судоустрою України.
Завданнями кваліфікаційних комісій суддів України
є забезпечення формування корпусу професійних
суддів, здатних кваліфіковано, сумлінно і неуперед*
жено здійснювати правосуддя, шляхом відбору і
рекомендування осіб для зайняття посади про*
фесійного судді та визначення рівня фахової під*
готовки професійних суддів, розгляд питань про
дисциплінарну відповідальність суддів, а також
подання висновків про звільнення суддів з посади.
На сьогодні в державі функціонують десять
кваліфікаційних комісій суддів апеляційних округів,
кваліфікаційна комісія суддів військових судів,
кваліфікаційна комісія суддів господарських судів,
кваліфікаційна комісія суддів адміністративних
судів та Вища кваліфікаційна комісія суддів України,
які, працюючи на громадських засадах, в цілому з
поставленими перед ними задачами в межах
діючого правового поля успішно справляються.
Кваліфікаційні комісії суддів загальних судів
здійснюють свою діяльність в апеляційних округах

у відповідності зі ст. 74 (25) Закону України "Про
судоустрій України". Усі інші кваліфікаційні комісії
суддів здійснюють свою діяльність у місті Києві.
Строк повноважень кваліфікаційних комісій суддів
становить три роки з дня призначення повно*
важного складу кваліфікаційної комісії суддів.
Статтею 75 Закону України "Про судоустрій України"
визначено, що кваліфікаційні комісії суддів
апеляційних округів діють у складі 11 членів, які
мають вищу юридичну освіту. До складу квалі<
фікаційної комісії суддів входять:

* шість суддів, обраних до складу кваліфікаційної
комісії суддів конференціями суддів;

* дві особи від Міністерства юстиції України;
* дві особи, уповноважені відповідною обласною

(Київською міською) радою за місцем знаход*
ження кваліфікаційної комісії суддів;

* одна особа від Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини;

Вища кваліфікаційна комісія суддів України діє у
складі 13 членів, які мають вищу юридичну освіту.
До її складу входять:

* сім суддів, обраних з'їздом суддів України;
* дві особи, призначені Верховною Радою

України;
* дві особи, призначені Президентом України;
* одна особа від Уповноваженого Верховної Ради

України з прав людини;
* одна особа від Міністерства юстиції України.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ФУНКЦІЙ, СКЛАДУ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

КВАЛІФІКАЦІЙНИХ КОМІСІЙ СУДДІВ 
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ПОВНОВАЖЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ КОМІСІЙ

Відповідно до статті 77 Закону України "Про
судоустрій України" кваліфікаційні комісії суддів
загальних судів, кваліфікаційна комісія суддів вій*
ськових судів; кваліфікаційні комісії суддів
відповідних спеціалізованих судів:

а) приймають заяви про рекомендацію осіб для
призначення професійним суддею;

б) перевіряють відповідність кандидатів у судді
вимогам, встановленим законом, проводять їх
кваліфікаційне атестування і дають висновки про
підготовленість до судової роботи кожного
кандидата, який пропонується на посаду судді;
дають висновки про звільнення з посади судді;

в) проводять кваліфікаційну атестацію суддів
відповідних місцевих та апеляційних судів і
присвоюють цим суддям кваліфікаційні класи (не
вище другого);

г) розглядають звернення та подання про
дисциплінарну відповідальність суддів місцевих
судів, організовують та проводять пов'язані з цим
службові перевірки, за наявності підстав пору*
шують дисциплінарне провадження і вирішують
питання про дисциплінарну відповідальність судді;

д) припиняють перебування у відставці суддів
місцевих судів;

е) зараховують осіб, які склали кваліфікаційний
іспит, але не рекомендовані кандидатами у
професійні судді за браком вакантних посад, до
резерву на посади професійних суддів;

є) здійснюють інші повноваження, передбачені
законом.

ВВиищщаа  ккввааллііффііккааццііййннаа  ккооммііссііяя  ссууддддіівв  УУккррааїїннии::
а) приймає заяву про рекомендацію осіб для

обрання професійним суддею безстроково;
б) дає висновок про можливість обрання суддів

Верховного Суду України, суддів вищих спеціалі*

зованих судів та суддів Апеляційного суду України, а
також висновок про звільнення зазначених суддів з
посади;

в) перевіряє додержання кандидатами на посади
суддів, зазначених у пункті "б", а також суддями цих
судів вимог Конституції України та законів щодо їх
статусу;

г) відповідно до Закону України "Про судоустрій
України" проводить атестацію суддів Верховного
Суду України, суддів вищих спеціалізованих судів та
Апеляційного суду України і присвоює їм відповідні
кваліфікаційні класи;

д) розглядає звернення про дисциплінарну від*
повідальність суддів апеляційних судів; проводить
пов'язані з цим службові перевірки, за наявності
підстав порушує дисциплінарні провадження та
вирішує справи про дисциплінарну відповідаль*
ність суддів зазначених судів;

е) розглядає скарги на рішення (висновки)
кваліфікаційних комісій суддів;

є) дає дозвіл на складання та приймає повторний
(додатковий) іспит у суддів, яким відмовлено в
рекомендації до обрання суддею безстроково;

ж) припиняє перебування у відставці судді (крім
суддів місцевих судів);

з) здійснює інші повноваження, передбачені
законом.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України за
результатами розгляду скарги має право залишити
рішення без змін, змінити рішення (висновок) або
скасувати рішення і припинити провадження у
дисциплінарній справі.
Порядок роботи Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України визначається її Регламентом.
Організаційне забезпечення діяльності кваліфі<
каційних комісій суддів і Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України здійснює державна судова
адміністрація. 
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Протягом тривалого часу наявність дисциплінарної
відповідальності суддів (власне як і загалом
адміністративної або будь*якої іншої) викликає
неоднозначні оцінки збоку наукової юридичної
громадськості, судових органів та органів
суддівського самоврядування. Противники дис*
циплінарної відповідальності суддів як аргументи
зазначають про небезпеку зниження гарантій
недоторканості та незалежності суддів. У Російській
Федерації деякі науковці вважають, що за наявності
дисциплінарної відповідальності кожен суддя так
чи інакше залежить від голови суду, що є
неприпустимим. На наш погляд, при вирішенні
питання щодо відповідальності суддів (у тому числі
дисциплінарної) треба шукати баланс між
контролем суспільства і держави та суддівською
незалежністю як необхідну умову повноцінної
судової влади. Судді незалежні й підкоряються
тільки закону, але вони мають зобов'язання перед
суспільством і тому суспільство вправі ініціювати
контроль за дотриманням установлених правил
поведінки. Оскільки професійна діяльність кожного
судді пов'язана не тільки з авторитетом судової
влади, а й має відношення до формування системи
цінностей у суспільстві, то це питання у межах
судово*правової реформи та визначення статусу
суддів потребує особливої уваги. Також варто
пам'ятати, що довіра суспільства до суддів у
питаннях моралі й чесності судового розгляду
відіграє першорядну роль у сучасній демократичній
країні. А це вимагає того, щоб судді, індивідуально й
колективно, ставилися до своєї посади як до
шановної і почесної, розуміючи ступінь зробленої
їм довіри, і прикладали всі зусилля для підтримки й
подальшого її розвитку.
Згідно з п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції України дії, що
ідентифікуються як дисциплінарні правопору*
шення і відповідальність за них визначаються
виключно законами України. Суб'єкти дисци*
плінарної влади в найзагальнішому вигляді
визначені в Кодексі законів про працю України

(далі — КЗпП), відповідно до ст. 147 якого
дисциплінарні стягнення застосовуються органом,
надано право прийняття на роботу (обрання,
затвердження і призначення на посаду) певного
працівника. При цьому вказується на можливість
прийняття щодо окремих категорій працівників
статутів і положень про дисципліну (ст. 142 КЗпП),
що можуть передбачати особливості їх дис*
циплінарної відповідальності (ст. 147 КЗпП).
Зокрема, це стосується суддів, щодо яких
законодавство вирізняє окрему систему органів і
процедуру дисциплінарного провадження. Судді є
державними службовцями, але положення Закону
України "Про державну службу" щодо дисциплі*
нарної відповідальності не можуть бути застосо*
вані до них, оскільки підстави дисциплінарної
відповідальності та порядок дисциплінарного
провадження відносно суддів врегульовано
Законом України "Про статус суддів". 
Суддю може бути притягнуто до дисциплінарної
відповідальності в порядку дисциплінарного
провадження лише з підстав, передбачених
Законом України "Про статус суддів". Крім того,
питання дисциплінарної відповідальності та
порядку дисциплінарного провадження щодо
суддів регламентуються Законами України "Про
судоустрій України", "Про Вищу раду юстиції",
"Про порядок обрання на посаду та звільнення з
посади професійного судді Верховною Радою
України".
Під поняттям "дисциплінарне провадження" щодо
судді законодавець розуміє процедуру розгляду
відповідним органом офіційного звернення, в
якому містяться відомості про порушення суддею
вимог щодо його статусу, посадових обов`язків чи
присяги судді (ч. 1 ст. 97 Закону України "Про
судоустрій України"). 
До органів, що здійснюють дисциплінарне про<
вадження щодо суддів в Україні, належать:

1) кваліфікаційні комісії суддів – щодо суддів
місцевих судів;

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ІНСТИТУТУ 

ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУДДІВ

І.Є. Марочкін, 
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри організації судових і правоохоронних органів
Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого
І.В. Назаров, 
кандидат юридичних наук, асистент кафедри організації судових і правоохоронних органів Національної
юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого  
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2) Вища кваліфікаційна комісія суддів України –
щодо суддів апеляційних судів;

3) Вища рада юстиції – щодо суддів вищих
спеціалізованих судів і суддів Верховного
Суду України (ст. 98 Закону України "Про
судоустрій України").

Особливе значення має діяльність кваліфікацій*
них комісій суддів, що мають повноваження у
сфері дисциплінарної відповідальності й атестації
суддів і співробітничають з Вищою радою юстиції
в межах формування судового корпусу і дисци*
плінарної відповідальності суддів. 
Кваліфікаційні комісії суддів визначаються як
постійно діючі органи в системі судоустрою України,
на які покладається забезпечення формування
корпусу професійних суддів, здатних кваліфіковано,
сумлінно й неупереджено здійснювати правосуддя,
визначення рівня фахової підготовленості про*
фесіональних суддів, розгляд питань про
дисциплінарну відповідальність суддів, а також
надання висновків про звільнення суддів з посад. 
Частина 1 ст. 74 Закону України "Про судоустрій
України" в системі судоустрою виокремлює квалі*
фікаційні комісії суддів загальних судів (на
сьогодні функціонують 10 кваліфікаційних комісій
суддів апеляційних округів), кваліфікаційну
комісію суддів військових судів, кваліфікаційні
комісії відповідних спеціалізованих судів і Вищу
кваліфікаційну комісію суддів України.

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЩОДО
ДИСЦИПЛІНАРНОГО ПРОВАДЖЕННЯ СТОСОВНО СУДДІВ

Механізм дисциплінарної відповідальності суддів
повинен відповідати правовій специфіці держав*
ної посади судді, міжнародним стандартам та
вітчизняним нормам, які містять принципи неза*
лежності судових органів та суддів при здійсненні
правосуддя.
Згідно з п.10 Основних принципів незалежності
судових органів, схвалених резолюціями 40/32 і
40/146 Генеральної асамблеї ООН від 29 листопада і
13 грудня 1985 р., незалежність судових органів
гарантується державою й закріплюється в консти*
туції або законах країни. Усі державні та інші
установи зобов'язані поважати незалежність
судових органів і дотримуватися її. Суддя повинен
мати право на невідкладний і безсторонній (на
початковому етапі конфіденційний) розгляд
звинувачення або скарги, що надійшли на нього
згідно з відповідною процедурою. Суддя може бути
усунутий від посади або звільнений тільки з причин
його нездатності виконувати свої обов'язки чи
поведінки, не відповідної до посади, яку він займає.
Мати право на незалежну перевірку рішення про
дисциплінарне покарання, усунення від посади чи
звільнення. 

У рекомендації № (94) 12 "Незалежність, дієвість та
роль суддів", схваленій Комітетом міністрів Ради
Європи 13 жовтня 1994 р., викладено основні
принципи, що стосуються незалежності суддів.
Один із принципів стосується невиконання
обов'язків і дисциплінарних порушень. При дотри*
манні незалежності правосуддя повинні бути вжиті
всі необхідні заходи, коли судді не виконують своїх
обов'язків ефективно та неупереджено або коли
мають місце дисциплінарні порушення. Зокрема,
рекомендуються такі заходи: а) усунення судді від
провадження у справі; б) доручення судді ви*
конання інших завдань в межах суду; в) штрафні
санкції, як, наприклад, зменшення розміру винаго*
роди протягом якогось періоду часу; г) тимчасове
призупинення суддівських функцій. Звільнення
судді з посади можливе тільки у разі, коли він не в
змозі відправляти судочинство або ж здійснив кри*
мінальний злочин чи серйозно порушив дисци*
плінарні правила. Для накладення санкцій і вжиття
дисциплінарних заходів щодо суддів держава
також може створити спеціальний уповноважений
орган, не залежний від уряду та адміністративних
органів. 
Європейська хартія стосовно Закону "Про статус
суддів" від 10 липня 1998 р. також містить вимоги
щодо підстав та порядку притягнення до відпо*
відальності суддів. 
Вирішення питань, пов'язаних із застосуванням
санкцій до суддів, належить здійснювати органу,
не залежному від виконавчої й законодавчої гілок
влади, в якому не менше половини тих, хто бере
участь у засіданні, мають становити судді, обрані
такими ж суддями в порядку, що гарантує
найширше їх представництво у складі. Ці питання
вирішуються даним органом безпосередньо, за
його пропозицією, за рекомендацією, з його згоди
або на підставі його висновку. Санкцію (міру
відповідальності) може бути застосовано до судді у
випадку недбальства при виконанні одного з його
обов'язків, передбаченого законодавством. Також
національним законодавством повинна бути за*
безпечена можливість кожній людині звернутися
без особливих формальностей до незалежного
органу зі скаргою з приводу судової помилки з
конкретної справи. Такий орган у свою чергу має
бути наділено повноваженнями передати справу
до дисциплінарного органу за наявності певних
підстав.
З аналізу розглянутих міжнародних актів видно,
що основними вимогами щодо відповідальності
суддів є:

а) коли судді не виконують своїх обов'язків та
мають місце дисциплінарні порушення, а
також у разі недбальства необхідно притягати
їх до відповідальності з урахуванням та
повагою до незалежності правосуддя; 
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б) дисциплінарне провадження повинен здій*
снювати орган, не залежний від виконавчої й
законодавчої гілок влади;

в) не менше половини складу органу дисциплі*
нарної юрисдикції щодо суддів мають
становити судді, обрані суддями;

г) рішення про притягнення до дисциплінарної
відповідальності повинні контролюватися
судовим органом вищої інстанції.

ПІДСТАВИ ПРИТЯГНЕННЯ СУДДІВ 
ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Відповідно до п. 1 ст. 31 Закону України "Про статус
суддів" підставою для дисциплінарної відпо*
відальності суддів є вчинення дисциплінарного
проступку. Під дисциплінарним проступком
законодавець розуміє:

1) порушення законодавства при розгляді
судових справ; 

2) порушення суддею заборони: (а) на вступ до
політичних партій та профспілок; (б) на
участь у будь*якій політичній діяльності; (в)
мати представницький мандат; (г) обіймати
будь*які інші оплачувані посади, виконувати
іншу оплачувану роботу, крім наукової,
викладацької та творчої (ст. 5 Закону України
"Про статус суддів");

3) порушення обов'язків, вказаних у статті 6
Закону України "Про статус суддів", а саме:

* при здійсненні правосуддя дотримувати
Конституції та законів України, за*
безпечувати повний, всебічний та
об'єктивний розгляд судових справ з
дотриманням встановлених законом
строків; 

* додержуватися службової дисципліни
та розпорядку роботи суду; 

* не розголошувати відомості, що станов*
лять державну, військову, службову,
комерційну та банківську таємницю,
таємницю нарадчої кімнати, відомості
про особисте життя громадян та інші
відомості, про які вони дізналися під час
розгляду справи в судовому засіданні,
для забезпечення нерозголошення
котрих було прийнято рішення про
закрите судове засідання; 

* не допускати вчинків та будь*яких дій,
що порочать звання судді й можуть
викликати сумнів щодо його об'єктив*
ності, неупередженості та незалежності.

Також суддя повинен дотримуватись присяги, яка
складається при першому призначенні, такого
змісту: "Урочисто присягаю чесно і сумлінно
виконувати обов'язки судді, здійснювати право*
суддя, підкоряючись тільки закону, бути об'єк*

тивним і справедливим" (ст. 10 Закону України
"Про статус суддів"). 
Скасування або зміна судового рішення не тягне за
собою дисциплінарної відповідальності судді,
який брав участь у винесенні цього рішення, якщо
при цьому не було допущено навмисного
порушення закону чи несумлінності, що потягло
за собою істотні наслідки (п. 2 ст. 31 Закону
України "Про статус суддів"). Верховний Суд
України з цього приводу зазначав, що суддя не
повинен звітувати і давати роз'яснення з приводу
судових справ, піддаватися критиці за позицію в
них і притягуватися через неї до відповідальності,
крім випадків, прямо передбачених у законі
(Постанова Пленуму Верховного Суду України
від 12 квітня 1996 р. № 4 "Про застосування
законодавства, що забезпечує незалежність
суддів").
Вивчення та аналіз чинного законодавства,
дисциплінарної практики свідчать про
необхідність більш чіткого визначення правової
підстави дисциплінарної відповідальності суддів. 

РРееккооммееннддааццііїї.. Так, відповідно до п. 5 ст. 4 Закону
України "Про статус суддів" трудові відносини
суддів (крім суддів військових судів), не
врегульовані цим Законом, визначаються
законодавством України про працю. Виходячи з
такої норми, можна припустити, що підставою
для дисциплінарної відповідальності суддів
можуть стати й порушення, зазначені у п. 4, 5, 7
ст. 40 КЗпП (прогул без поважних причин,
поява на роботі в нетверезому стані, в стані
наркотичного або токсичного сп'яніння та ін.).
Звичайно, що випадки, перелічені у вказаних
нормах КЗпП, неприпустимі під час виконання
суддею своїх обов'язків. Але можливість
притягнення суддів до відповідальності на
підставі різних нормативних актів необхідно
виключити. Проступки, що можуть бути по*
ставлені за вину судді як підстава дисци*
плінарної відповідальності, для досягнення
точності повинні бути визначені в єдиному
нормативному акті.

За ст. 32 Закону України "Про статус суддів"
кваліфікаційна комісія суддів за результатами
дисциплінарного провадження може застосувати
стосовно судді догану або пониження кваліфі*
каційного класу. Якщо дисциплінарна комісія,
вивчивши матеріали дисциплінарного провад*
ження, дійде до висновку про необхідність
звільнити суддю з посади, їй необхідно на*
правити відповідну рекомендацію до Вищої ради
юстиції для вирішення цього питання. Іншими
словами, кваліфікаційні комісії не мають
повноважень щодо внесення подання до органу,
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що обрав або призначив суддю, про звільнення
його з посади.

РРееккооммееннддааццііїї..  Це положення обґрунтовує по*
требу у зміні ч. 2 ст. 42 Закону України "Про
статус суддів", згідно з якою, якщо кваліфі*
каційна комісія суддів при повторній атестації
судді дійде висновку про невідповідність рівня
його професіональних знань займаній посаді,
вона приймає рішення, яким повідомляє про це
голову відповідного суду й орган, що призначив
(обрав) суддю, для вирішення питання про
звільнення судді з посади. Ця норма запро*
ваджує непередбачену ст. 126 Конституції
України підставу для звільнення судді, а тому є
неконституційною. За основним законом
країни суддя не може бути звільнений з посади
з підстав, не передбачених ст. 126 Конституції
України. Тому встановлення невідповідності
рівня професійних знань судді займаній посаді
може бути лише підставою для відмови в
обранні безстроково щодо осіб, призначених
на посаду судді вперше. 

ПОРЯДОК ДИСЦИПЛІНАРНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
СТОСОВНО СУДДІВ

Порядок дисциплінарного провадження щодо
суддів визначається Законами України "Про статус
суддів", "Про судоустрій України", та "Про Вищу раду
юстиції". Необхідно зауважити, що регулювання
такого серйозного питання, яке має безпосереднє
відношення до незалежності кожного судді, декіль*
кома правовими актами не зовсім зручне та навіть
небезпечне, оскільки деякі положення вищеза*
значених законів не узгоджені та навіть суперечать
один одному. 
Кваліфікаційні комісії суддів розглядають звернення
та подання про дисциплінарну відповідальність
суддів місцевих судів, проводять пов'язані з цим
службові перевірки, за наявності підстав порушують
дисциплінарне провадження і вирішує питання про
дисциплінарну відповідальність судді (п. 3 ст. 77
Закону України "Про судоустрій України"). 
Вища кваліфікаційна комісія суддів: розглядає
звернення про дисциплінарну відповідальність
суддів апеляційних судів; проводить пов'язані з
цим службові перевірки, за наявності підстав
порушує дисциплінарні провадження та вирішу*
ють справи про дисциплінарну відповідальність
суддів зазначених судів; розглядає скарги на
рішення (висновки) кваліфікаційних комісій
суддів про притягнення до дисциплінарної
відповідальності суддів місцевих судів. За результа*
тами розгляду скарги Вища кваліфікаційна комісія
суддів має право залишити рішення (висновок)
кваліфікаційної комісії суддів без змін, змінити

рішення (висновок) або скасувати рішення і
припинити провадження у дисциплінарній справі
стосовно судді місцевого суду (ст. 84 Закону
України "Про судоустрій України"). 
Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України може бути оскаржене у суді, а те, що
стосується притягнення до дисциплінарної
відповідальності судді місцевого або апеляційного
суду, може бути оскаржене суддею у Вищій раді
юстиції. 
Закон України "Про судоустрій України"
передбачає проведення дисциплінарного провад*
ження кваліфікаційними комісіями щодо суддів
у 3 стадіях:

а) перевірка даних про наявність підстав для
притягнення судді до дисциплінарної від*
повідальності;

б) відкриття дисциплінарної справи; 
в) розгляд дисциплінарної справи і прийняття

рішення органом, що здійснює дисци*
плінарне провадження (ст. 99).

Підстави для порушення дисциплінарного
провадження щодо судді перелічені в Законі
України "Про статус суддів". Це можуть бути:
(а) подання Міністерства юстиції України та його
органів на місцях за наслідками перевірки заяв і
повідомлень громадян; (б) подання голови
відповідного суду, (в) подання посадових осіб
державних органів, установ, організацій, органів
місцевого самоврядування; (г) повідомлення в
засобах масової інформації (ст. 31 вказаного
Закону). Не можуть бути підставами для
порушення дисциплінарного провадження ква*
ліфікаційними комісіями суддів заяви та по*
відомлення від інших суб'єктів, які не передбачені
законом, а також анонімні заяви та повідомлення.
Законом України "Про судоустрій України" також
передбачено заборону порушувати дисци*
плінарне провадження щодо судді за заявою чи
повідомленням, що не містять відомостей про
наявність ознак дисциплінарного проступку судді
або порушення суддею присяги (п. 4 ст. 97), та
попередження про неприпустимість зловживан*
ня правом суб'єктами подання про дисципліна*
рну відповідальність суддів, зокрема, ініціювати
питання відповідальності судді без достатніх
підстав і використання вказаного права як
способу тиску на суддю у зв'язку із здійсненням
ним правосуддя. 
Перевірка відомостей про дисциплінарний
проступок судді проводиться протягом місяця з
дня надходження відомостей про дисциплінарний
проступок за рішенням відповідної кваліфікацій*
ної комісії членами комісії. Перевірка відомостей
про дисциплінарний проступок голови кваліфі*
каційної комісії проводиться трьома членами
комісії. Члени кваліфікаційної комісії суддів, за
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прийнятим рішенням, мають право для здійснення
перевірки під час дисциплінарного провадження
вимагати та одержувати необхідну інформацію від
голів судів, підприємств, установ, організацій
незалежно від форм власності, а також громадян та
їх об'єднань. Посадові особи, які безпідставно
відмовляють у наданні інформації чи ухиляються
від її надання, несуть передбачену законом від*
повідальність. Після закінчення перевірки ма*
теріали справи передаються на розгляд комісії, яка
розглядає їх в десятиденний строк і приймає
рішення. Якщо комісією прийнято рішення про
відсутність підстав для притягнення судді до
дисциплінарної відповідальності, комісія припи*
няє дисциплінарне провадження та повідомляє
про це заінтересованих осіб. Рішення про
припинення дисциплінарного провадження може
бути переглянуто комісією на вимогу одного з
членів комісії. 
Час і місце проведення засідання кваліфікаційної
комісії визначає голова. Особа, щодо якої має
розглядатися питання, та суб'єкт подання
повідомляються про дату засідання не пізніш як за
десять днів. Під час розгляду справи комісія
повинна заслухати пояснення судді, притягнутого
до дисциплінарної відповідальності. Неявка цього
судді на засідання комісії без поважних причин не
перешкоджає розгляду справи. Хід та результати
засідання комісії фіксуються в протоколі, який
підписується головуючим на засіданні та особою,
що вела цей протокол. 
За результатами розгляду дисциплінарної справи
кваліфікаційні комісії суддів мають право засто*
совувати такі дисциплінарні стягнення: догана;
пониження кваліфікаційного класу. За кожне з
порушень накладається лише одне дисциплінарне
стягнення. При накладенні на суддю дисци*
плінарного стягнення враховуються характер
проступку, його наслідки, особа судді, ступінь його
вини, обставини, що впливають на обрання міри
дисциплінарної відповідальності. Якщо за наслід*
ками дисциплінарного провадження відповідна
кваліфікаційна комісія суддів вирішить, що
необхідно застосувати більш суворе дисциплінарне
стягнення, вона може прийняти рішення про
направлення рекомендації до Вищої ради юстиції
для вирішення питання про внесення подання про
звільнення судді з посади. 

РРееккооммееннддааццііїї.. На жаль, ні Закон України "Про
статус суддів", ні Закон України "Про Вищу раду
юстиції" не передбачають такого заходу дисци*
плінарного стягнення, як звільнення судді з
адміністративної посади, що говорить про
необхідність якнайшвидшого законодавчого
врегулювання саме цієї проблеми. Слухання
подібних питань належить здійснювати в

рамках передбаченого законодавством дисци*
плінарного провадження щодо судді.

Так, відповідно до п. 5 ст. 20 Закону України "Про
судоустрій України" голови і заступники голів судів
призначаються на посаду строком на 5 років і
звільняються з посади Президентом України за
поданням Голови Верховного Суду України (щодо
спеціалізованих судів – голови відповідного
вищого спеціалізованого суду) на підставі реко*
мендації Ради суддів України (щодо спеціалі*
зованих судів – рекомендації відповідної ради
суддів). Також суддя може бути звільнений з
адміністративної посади (крім адміністративних
посад у Верховному Суді України) за ініціативою
Вищої ради юстиції.
При розгляді питання про звільнення судді з
посади голови або заступника голови суду
кваліфікаційна комісія повинна діяти в межах
процедури, передбаченої для розгляду питань про
внесення подання про звільнення суддів. У цьому
разі має бути встановлено порушення статей 5 і 6
Закону України "Про статус суддів" саме в межах
виконання обов`язків (функцій) голови суду чи
заступника голови суду або статей 24, 28, 29, 41, 42
Закону України "Про судоустрій України", що
визначають права й обов'язки голів і заступників
голів місцевих, апеляційних і вищих спеціалізо*
ваних судів. 
Рішення у дисциплінарній справі судді прий*
мається більшістю голосів членів кваліфікаційної
комісії суддів, присутніх на засіданні. Воно
повинно містити назву комісії, прізвище, ім'я, по
батькові та посаду судді, який притягається до
дисциплінарної відповідальності, обставини дій,
що тягнуть дисциплінарну відповідальність, пояс*
нення судді й відомості, що характеризують його
особу, мотиви прийнятого рішення з посиланням
на докази, вказівку на міри дисциплінарної
відповідальності, застосовані до судді, або під*
стави закриття справи, а також порядок і строк
оскарження рішення (ст. 100 Закону України "Про
судоустрій України"). 
Якщо комісією прийнято рішення про відсутність
підстав для притягнення судді до дисциплінарної
відповідальності, комісія закриває дисциплінарне
провадження та повідомляє про це заінтере*
сованих осіб. 
Суддя місцевого суду може оскаржити рішення
кваліфікаційної комісії суддів про притягнення
його до дисциплінарної відповідальності у Вищій
раді юстиції. Відповідно до ч. 1 ст. 101 Закону
України "Про судоустрій України" оскаржити
можна в строк не пізніше одного місяця з
наступного дня після вручення йому копії
рішення. У той же час ч. 5 ст. 35 Закону України
"Про статус суддів" встановлює, що відповідне
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рішення кваліфікаційної комісії суддів може бути
оскаржене у Вищій раді юстиції протягом десяти
днів з дня вручення копії рішення комісії. Як
бачимо, діюче законодавство є суперечливим у
визначенні строку можливого оскарження рішен*
ня кваліфікаційної комісії про притягнення до
дисциплінарної відповідальності судді. Врахо*
вуючи, що норма Закону України "Про судоустрій
України" встановлює більш тривалий термін для
оскарження, а отже, в більшій мірі захищає
інтереси судді, необхідно застосовувати саме цю
норму. 
Кваліфікаційна комісія суддів не пізніш як у
триденний строк після одержання скарги надсилає
її разом з матеріалами дисциплінарної справи до
Вищої ради юстиції. Суддя, притягнутий до
дисциплінарної відповідальності за рішенням
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, може
оскаржити це рішення у Вищій раді юстиції в
такому ж порядку. 
Також Законом України "Про статус суддів"
встановлюються строки для застосування і зняття
дисциплінарного стягнення (ст. 36). Зокрема,
дисциплінарне стягнення до судді застосовується
не пізніше шести місяців після виявлення
проступку, не рахуючи часу тимчасової
непрацездатності судді або перебування його у
відпустці. Якщо протягом року з дня накладення
дисциплінарного стягнення суддю не буде піддано
новому дисциплінарному стягненню, він
вважається таким, що не має дисциплінарного
стягнення. Поновлення кваліфікаційного класу
проводиться в загальному порядку. Дисциплінарне
стягнення, накладене на суддю, може бути
достроково знято відповідною комісією за
поданням голови суду, а дисциплінарне стягнення,
накладене на голову суду, – за поданням голови
вищестоящого суду. 

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ
ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУДДІВ ТА
ПОРЯДКУ ДИСЦИПЛІНАРНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Враховуючи пріоритетний (інтеграційний) на*
прям руху України у зовнішній політиці важливим
є досягнення відповідності правової системи
України acquis communautaire (комплексу прин*
ципів, стандартів, норм тощо) з урахуванням
критеріїв, що висуваються Європейським Союзом
до держав, які мають намір вступити до нього.
Крім того, 09.11.1995 р. Україна стала державою
членом Ради Європи, після чого зобов'язалася
забезпечити незалежність судової системи
відповідно до стандартів Ради Європи. У Резолюції
№ 1466 (2005р.) Парламентська асамблея ПАРЄ
закликає органи влади України активніше
гармонізувати українську систему законодавства з

європейськими стандартами і продовжувати
судову реформу. 
Щодо дисциплінарної відповідальності суддів
експерти Ради Європи мають такі зауваження: 

1) Рекомендовано покласти забезпечення дис*
циплінарної відповідальності суддів на Вищу
раду юстиції.

2) Право звернення до дисциплінарного
органу має надаватись лише Міністерству
юстиції або іншому спеціально створеному
тимчасовому органу чи генеральному про*
куророві а не "кожній заінтересованій
особі", як то пропонується у Концепції
вдосконалення судівництва для утверджен*
ня справедливого суду в Україні відповідно
до європейських стандартів від 10 травня
2006 р.

Аналізуючи вимоги Європейської Співдружності,
треба зазначити, що Вища рада юстиції України не
відповідає усім стандартам, які існують для
органів, що мають дисциплінарні повноваження
щодо суддів у демократичних країнах Європи. Так,
Європейська хартія стосовно Закону "Про статус
суддів" від 10 липня 1998 р. вказує, що вирішення
питань, пов'язаних із добором, призначенням,
просуванням по службі або закінченням перебу*
вання на посаді судді, належить здійснювати
органу, не залежному від виконавчої й законо*
давчої гілок влади, в якому не менше половини
тих, хто бере участь у засіданні, мають становити
судді, обрані такими ж суддями в порядку, що
гарантує найширше їх представництво у складі.
Тобто основною вимогою до органу, аналогічному
Вищій раді юстиції України, є формування не
менше половини його складу з числа суддів,
обраних суддями. В Україні не раз порушувалося
питання про обсяг представництва суддів у складі
Вищої ради юстиції і необхідність приведення
цього положення у відповідність до вимог між*
народних актів щодо статусу суддів. Але змін немає
і не передбачається. У цьому контексті кваліфі*
каційні комісії суддів більше відповідають нормам
міжнародного права, оскільки більшість складу
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та
складу інших кваліфікаційних комісій становлять
судді, обрані суддями.
Ще одне питання, яке потребує обов'язкового
вирішення, – це законодавча "плутанина" з пере*
ліком суб'єктів, які мають право ініціювати
порушення дисциплінарного провадження щодо
судді.
Відповідно до п. 2 ст. 97 Закону України "Про
судоустрій України" право ініціювати питання про
дисциплінарну відповідальність судді належить:

а) народним депутатам України;
б) Уповноваженому Верховної Ради України з

прав людини;
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в) Голові Верховного Суду України (голові
вищого спеціалізованого суду – щодо судді
відповідного спеціалізованого суду, за
винятком ініціювання звільнення судді);

г) міністру юстиції України;
д) голово відповідної ради суддів;
е) членам Ради суддів України.

З огляду на ст. 98 Закону України "Про судоустрій
України" перелічені суб'єкти можуть інціювати
питання про дисциплінарну відповідальність
щодо суддів місцевих судів, апеляційних, вищих
спеціалізованих і Верховного Суду України.
Закон України "Про статус суддів" також містить
перелік суб'єктів, які мають право ініціювати
питання дисциплінарного провадження шляхом
внесення подання, а саме: 

а) Міністерство юстиції України та його органи
на місцях за наслідками перевірки заяв і
повідомлень громадян; 

б) голова відповідного суду; 
в) посадові особи державних органів, установ,

організацій, органів місцевого самовряду*
вання. 

Крім того, підставою для порушення дисциплі*
нарного провадження щодо судді може бути і
повідомлення в засобах масової інформації (ч. 1
ст. 34 Закону України "Про статус суддів").
Ще один перелік суб'єктів звернення про
порушення питання про звільнення з посади
судді (обраного безстроково) міститься в Законі
України "Про порядок обрання на посаду та
звільнення з посади професійного судді Вер*
ховною Радою України", згідно з п. 1 ч. 2 ст. 17
якого звернутися до Вищої ради юстиції з цього
питання можуть: а) Комітет Верховної Ради
України; б) народний депутат України; в) Упов*
новажений Верховної Ради України з прав люди*
ни; г) інші посадові особи, органи державної
влади й органи місцевого самоврядування;
д) громадяни. 
Як бачимо, чинне законодавство, що регулює
порядок ініціювання дисциплінарної відпові*
дальності щодо суддів, досить суперечливе. Постає
питання: чи повинен бути список суб'єктів ініці*
ювання дисциплінарного провадження однаковим
для суддів усіх судів? 

РРееккооммееннддааццііїї.. Перш за все треба привести у
відповідність із Законом України "Про судо*
устрій України" перелік таких суб'єктів, закріп*
лений у Законі України "Про статус суддів".
Перелік же суб'єктів, які мають право вносити
подання до Вищої ради юстиції для відкриття
дисциплінарного провадження, також має бути
чітко визначений, відповідати Закону України
"Про судоустрій України". При цьому слід взяти
до уваги Рішення Конституційного Суду

України № 9*рп/2002 від 21 травня 2002 р.
Відсутність чіткого переліку може сприяти
неоднозначній практиці реагування на по*
відомлення, що надходять до кваліфікаційних
комісій суддів та Вищої ради юстиції про
дисциплінарні проступки суддів. Для порів*
няння наведемо приклад. В Італії право на
порушення дисциплінарного переслідування
дійсно мають тільки міністр юстиції і генераль*
ний прокурор, причому останній проводить
розслідування і підтримує обвинувачення
перед дисциплінарним відділенням Вищої ради
магістратури.

Також необхідно виключити можливість недотри<
мання процедури дисциплінарного провадження
щодо судді або його дублювання, які існують у
Вищій ради юстиції. 
Так, порядок розгляду Вищою радою юстиції
питань про звільнення з посади суддів місцевих і
апеляційних судів, передбачений гл. 2 розд. IV
Закону України "Про Вищу раду юстиції", істотно
відрізняється від порядку дисциплінарного про*
вадження щодо суддів Верховного Суду України й
вищих спеціалізованих судів (гл. 4 того ж Закону).
Це зумовлено причинами, за якими звільняються
судді, й тим, що в такому разі Рада юстиції не
завжди дотримується здійснення всіх стадій
дисциплінарного провадження.
У випадках, коли ініціатором питання про
звільнення судді з посади виступає кваліфікаційна
комісія суддів, у пропозиції має бути зазначена
одна з підстав ст. 126 Конституції України, від*
повідно до якої його слід звільнити з посади. При
внесенні подання про звільнення судді на за*
гальних підставах Закон України "Про Вищу раду
юстиції" вимагає від Ради юстиції проведення
перевірки тільки при звільненні судді за власним
бажанням щодо визначення дійсного волеви*
явлення судді, в інших же випадках вона не є
обов'язковою. Якщо документи, направлені ква*
ліфікаційною комісією суддів, містять усю необ*
хідну інформацію, Вища рада юстиції вносить
відповідне подання Президентові України або
Верховній Раді України.
Якщо ж кваліфікаційна комісія суддів направила
до Вищої ради юстиції пропозицію про звільнення
судді з особливих підстав, це означає, що
дисциплінарне провадження вже було проведено і
факт порушення суддею вимог про несумісність
посади, порушення присяги або набуття законної
сили обвинувальним вироком суду щодо нього був
кваліфікаційною комісією встановлений. При
надходженні такої пропозиції Вищій раді юстиції
належить лише переконатися у проведенні дисци*
плінарного провадження відповідно до вимог
законодавства України. 
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Але Вища рада юстиції може й без пропозиції
кваліфікаційної комісії суддів, а з власної ініці*
ативи розглянути питання про звільнення з посади
судді місцевого або апеляційного суду. Таке право
надається ч. 1 ст. 31 і ч. 1 ст. 32 Закону України "Про
Вищу раду юстиції", коли суб'єктом звернення про
внесення подання про звільнення судді з посади є
член Вищої ради юстиції. На жаль, Закон не
визначає, яким чином членові Ради може стати
відомо про необхідність звільнити конкретного
суддю з посади.
Подібну інформацію члену Вищої ради юстиції
можна отримати в межах попереднього вивчення
звернень, подань, скарг, що надійшли до Ради
юстиції, за дорученням голови Ради або його
заступника. Але, як вбачається, ця процедура
повинна бути також детально врегульована
Законом, інакше може статися порушення порядку
проведення дисциплінарного провадження щодо
суддів і принципу колегіальності діяльності Вищої
ради юстиції.
Отже, якщо ініціатором звільнення судді з посади є
член Вищої ради юстиції, то Рада може направити
всі наявні матеріали до відповідної кваліфі*
каційної комісії суддів для здійснення дисци*
плінарного провадження і надання за його
результатом висновку або ж Рада юстиції сама

вправі порушити дисциплінарне провадження і
провести його в порядку, передбаченому гл. 4
Закону. 
Така практика є неприпустимою, оскільки немає
принципу рівності для всіх. І не відомі причини, з
яких Вища рада юстиції може самостійно
провадити дисциплінарне провадження або
направляє справу до відповідної кваліфікаційної
комісії суддів. 

РРееккооммееннддааццііїї.. Крім того, потребують деталізації
підстави та процедура дисциплінарної від*
повідальності суддів. Наприклад, в Грузії є
окремий закон "Про дисциплінарну відпо*
відальність суддів загальних судів Грузії та
дисциплінарне судочинство". Перевага такого
спеціального закону в тому, що зазначені важ*
ливі питання фіксуються в одному законо*
давчому акті та не має протиріч і прогалин, як у
законодавстві України. Необхідно розширити
перелік дисциплінарних стягнень, що дасть
можливість з більшою точністю оцінювати
дисциплінарні проступки суддів та реагувати на
них. Потребує фіксації звільнення судді з адмі*
ністративної посади як вид дисциплінарного
стягнення тощо. 
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За відомостями, які були надані Вищою квалі*
фікаційною комісією суддів України, за 2002 рік
кваліфікаційними комісіями суддів всього було
порушено 154 дисциплінарних провадження. Щодо
605 звернень про порушення дисциплінарного
провадження було відмовлено. Внаслідок розгляду
дисциплінарних справ до дисциплінарної відпо*
відальності було притягнуто 62 судді.
Із числа порушених дисциплінарних проваджень
ініціаторами були: Міністерство юстиції та його
органи — у 47 випадках; голови суду — у 57
випадках; народні депутати — у 3 випадках; голова
Ради суддів — у 15 випадках; член Ради суддів — у 3
випадках.
У 2003—2005 рр. кваліфікаційними комісіями
апеляційних округів було порушено 713 дисци*
плінарних проваджень щодо суддів місцевих судів,
з них: за 2003 р. — 178, за 2004 р. — 284, за 2005 р. —
251.
За результатами розгляду дисциплінарних
проваджень:

1) До дисциплінарної відповідальності притяг*
нуто 252 судді, з них за 2003 р. — 51, за 2004 р.
— 109, за 2005 р. — 92, а саме:

* оголошено догану — 227 суддям, з них: за
2003р. — 43, за 2004 р. — 99, за 2005р. — 85;

* понижено кваліфікаційний клас — 25
суддям, з них : за 2003р. — 8, за 2004 р. —
10, за 2005 р. — 7.

2) Прийнято рішення кваліфікаційними ко*
місіями суддів апеляційних округів про
направлення рекомендації до Вищої ради
юстиції для вирішення питання про внесення
подання про звільнення суддів з посади — 59:
за 2003 — 7, за 2004 — 20, за 2005 — 32.

3) За відсутністю підстав та у зв'язку із закін*
ченням строку давності для притягнення до
дисциплінарної відповідальності дисциплі*
нарне провадження закрито відносно 402
суддів, з них за 2003 — 118, за 2004 — 132, за
2005 — 152.

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України за
2004 — 2005 роки порушено 27 дисциплінарних
проваджень, з них: за 2004 рік — 13, за 2005 рік — 14.
За результатами розгляду дисциплінарних
проваджень до дисциплінарної відповідальності за
2004 рік притягнуто 2 судді, до яких застосовано
дисциплінарні стягнення у вигляді догани.
Кваліфікаційною комісією суддів господарських
судів протягом 2005 року порушено 30 дисци*
плінарних проваджень. За наслідками дисциплі*
нарного провадження кваліфікаційною комісією
одному судді оголошено догану. За відсутністю
підстав та у зв'язку із закінченням строку давності
для притягнення до дисциплінарної відпо*
відальності 29 дисциплінарних проваджень
закрито.
Кваліфікаційною комісією суддів військових судів за
період з 2003 року по 1*ше півріччя 2005 року
порушено 2 дисциплінарних провадження.
За відсутністю підстав та у зв'язку із закінченням
строку давності для притягнення до дисциплінар*
ної відповідальності 1 дисциплінарне провадження
закрито.
За порушення присяги судді протягом 2003 — 2005
років звільнено 14 суддів, з них: у 2003 році — 2, у
2004 році — 6, у 2005 році — 6 осіб.
За 1<ше півріччя 2006 року до кваліфікаційних
комісій суддів загальних судів апеляційних округів
від суб'єктів ініціювання дисциплінарного про*
вадження всього по Україні надійшло 241 подання
щодо притягнення суддів до дисциплінарної
відповідальності.
За 115 з них порушено дисциплінарні провадження
(10 — за поданням народних депутатів України, 4 —
міністра юстиції України, 62 — голів Рад суддів
областей, 82 — членів Ради суддів України).
За результатами розгляду ініційованих дисци*
плінарних проваджень кваліфікаційними комі*
сіями суддів загальних судів апеляційних округів
застосовано дисциплінарні стягнення у вигляді:
догани — до 53 суддів, понижено кваліфікаційний
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клас — 2 суддям. Щодо 12 суддів прийнято рішення
про направлення рекомендації до Вищої ради
юстиції про звільнення з посади судді.
Із 115 порушених дисциплінарних проваджень 70
закрито у зв'язку з відсутністю підстав для
притягнення судді до дисциплінарної відпові*
дальності. 14 рішень кваліфікаційних комісій суд*
дів загальних судів апеляційних округів оскаржено
у Вищій раді юстиції. Із них скасовано — 3,
змінено — 5.

АНАЛІЗ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ПРАКТИКИ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ
КОМІСІЇ СУДДІВ ХАРКІВСЬКОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО ОКРУГУ 

Станом на 01.12.2006 р. до кваліфікаційної
комісії суддів загальних судів Харківського
апеляційного округу надійшло 34 подання щодо
ініціювання дисциплінарного провадження від*
носно суддів місцевих судів Харківської, Полтав*
ської та Сумської областей. За поданнями
членами кваліфікаційної комісії були проведені
перевірки, за результатами яких порушено 24
дисциплінарних провадження відносно суддів. За
двома поданнями триває перевірка. Відносно 3
суддів місцевого суду Харківської області у
порушенні дисциплінарного провадження від*
мовлено.
За результатами розгляду дисциплінарних про*
ваджень 19 суддям оголошено догану, 2 суддям
понижено кваліфікаційний клас. Відносно 1 судді
прийнято рішення про направлення рекомендації
до Вищої ради юстиції для вирішення питання про
внесення подання про звільнення судді з посади.
Відносно 4 суддів кваліфікаційна комісія прийняла
рішення про закриття дисциплінарного провад*

ження, обмежившись обговоренням допущеного
порушення.
Дисциплінарні провадження порушувались у 15
випадках за поданнями голови Ради суддів, у 15 —
члена Ради суддів України, у 8 — міністра юстиції
України.
Вивчення дисциплінарних проваджень кваліфі*
каційної комісії суддів Харківського апеляційного
округу виявило, що основною причиною притяг*
нення суддів до дисциплінарної відповідальності є
недотримання обов'язків судді, передбачених ст. 6
Закону України "Про статус суддів", і лише у 5
випадках — порушення законодавства при розгляді
справ. В одному випадку мала місце поведінка
судді, яка порочила його звання. 
20 справ було пов'язано із порушенням визначених
законом строків розгляду судових справ з вини
судді. Порушення строків судді пояснюють такими
причинами, як надмірне навантаження, перенос
розгляду справи на невизначений термін через
несвоєчасне доставлення підсудних із місць
утримання під вартою. Лише один суддя частково
визнав, що порушення строків було спричинено
недостатнім досвідом і невмінням планувати свою
особисту працю. 
5 справ було пов'язано із порушеннями про*
цесуального законодавства, із них за 3 справами
судді приймали рішення, пов'язані з незаконним
втручанням у господарську діяльність підприємців
(так звані справи про "рейдерство"). 
Найбільш поширеним у практиці кваліфікаційних
комісій стягненням, яке застосовується до суддів, є
догана, — 19 справ. У більшості цих випадків можна
стверджувати, що таке стягнення є оптимальним
видом реагування на дисциплінарні порушення

Узагальнення відомостей щодо притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності кваліфікаційними
комісіями суддів загальних судів по Україні за період з 2005 року по перше півріччя 2006 року

Період

Порушено
дисциплінарних

проваджень щодо
притягнення суддів
до дисциплінарної

відповідальності

Всього притягнуто
до дисциплінарної

відповідальності

Застосовано
дисциплінарне стягнення

Прийнято рішення
про направлення
рекомендації до

Вищої ради юстиції
для вирішення
питання про

внесення подання
про звільнення суддів

з посади

догана пониження
кваліфіка*

ційного
класу

2005 рік 241 114 80 6 28

перше півріччя

2006 року 115 67 53 2 12
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Відомості щодо притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності за 1 півріччя 2006 року 
по ККС загальних судів по Україні

1 Всього надійшло подань від суб'єктів ініціювання дисциплінарного провадження 241

2 Із них: Порушено дисциплінарних проваджень 115

3 Дисциплінарні провадження порушено за поданням:

Народних депутатів України 10

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 0

Голови Верховного Суду України (голови відповідного суду) 0

Міністра юстиції України 4

Голови Ради суддів області 62

Членів Ради суддів України 82

4 Результати розгляду ККС дисциплінарних проваджень у звітному періоді 

Вид дисциплінарного стягнення
Догана 53

Пониження кваліфікаційного класу 2

Прийнято рішення про направлення рекомендації до ВРЮ про звільнення з посади 12

Закрито дисциплінарне провадження у зв'язку з відсутністю підстав для притягнення
судді до дисциплінарної відповідальності

70

5 Кількість рішень ККС про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності,
оскаржених до ВРЮ

14

6 Результати розгляду скарг ВРЮ на рішення ККС про притягнення суддів до
дисциплінарної відповідальності

Із них:

Скасовано ВРЮ 3

Змінено ВРЮ 5

Залишення рішення ККС без зміни

суддів. У 2 справах було застосовано такий вид
стягнення, як пониження у кваліфікаційному класі.
У 4 справах дисциплінарні провадження було
закрито у зв'язку з відсутністю підстав для при*
тягнення до дисциплінарної відповідальності. 
Одне рішення про накладення дисциплінарного
стягнення скасовано Вищою радою юстиції,
провадження закрито.
Станом на 01.12.2006 р. до Вищої ради юстиції
внесено 8 пропозицій про звільнення суддів
місцевих судів Харківської, Полтавської, Сумської

областей у зв'язку з поданням ними заяв про
відставку.
Треба зазначити, що до дисциплінарної відпо*
відальності притягались не тільки молоді судді.
Серед суддів, притягнутих до дисциплінарної
відповідальності, 6 мають стаж роботи суддею до 5
років, 5 — мають стаж суддівської роботи 10 років,
8 — мають стаж роботи суддею від 10 до 15 років; 6
— зі стажем 15 — 20 років, 4 мають стаж більше 20
років на посаді судді.
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Питання, що винесене на юридичну експертизу

ЧЧии  ммоожжее  ВВиищщаа  ккввааллііффііккааццііййннаа  ккооммііссііяя  ссууддддіівв
УУккррааїїннии  ррооззгглляяддааттии  ссккааррггуу  ннаа  ссввооєє  рріішшеенннняя  ппрроо
ввііддммооввуу  вв  ррееккооммееннддааццііїї  ддоо  ооббрраанннняя  ннаа  ппооссааддуу  ссууддддіі
ббееззссттррооккооввоо??  ЯЯккщщоо  ттаакк,,  ттоо  яяккее  рріішшеенннняя  ввооннаа  ммоожжее
ууххввааллииттии  ззаа  ннаассллііддккааммии  ррооззгглляяддуу  ссккааррггии??

Аналіз законодавчого регулювання

11..  Ч. 1 ст. 95 Закону України "Про судоустрій
України" прямо надає право судді, який не згідний з
рішенням кваліфікаційної комісії суддів щодо його
атестації, оскаржити це рішення у Вищій
кваліфікаційній комісії суддів України. За скаргою
судді (кандидата на посаду судді), який не згідний з
рішенням кваліфікаційної комісії суддів, Вища
кваліфікаційна комісія суддів України може
призначити повторний (додатковий) іспит (ч. 2 ст.
93 і п. 4 ч. 4 ст. 95 Закону України "Про судоустрій
України").
Однак у Законі України "Про судоустрій України"
термін "кваліфікаційна комісія суддів" вживається у
двох значеннях:

1) будь*яка кваліфікаційна комісія суддів, у тому
числі Вища кваліфікаційна комісія суддів
України;

2) будь*яка кваліфікаційна комісія суддів, крім
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
(кваліфікаційні комісії суддів загальних судів,
кваліфікаційна комісія суддів військових
судів, кваліфікаційна комісія суддів
господарських судів, кваліфікаційна комісія
суддів адміністративних судів).

У першому значенні цей термін вживається,
наприклад, у назві глави 11, у ст. 73, у назві ч. З ст. 74,
ст. 78—82, 87, 94 тощо Закону України "Про судо*
устрій України". У другому значенні цей термін
вживається, наприклад, у ст. 77 Закону України "Про
судоустрій України", а також у тих положеннях
Закону, де термін "кваліфікаційна комісія суддів"
вживається поряд з терміном "Вища кваліфікаційна
комісія суддів України" (ч. 1 ст. 86, ч. 2 ст. 95).
У ч. 2 ст. 93 і ч. 1 ст. 95 Закону України "Про
судоустрій України", які надають судді право подати

скаргу на рішення кваліфікаційної комісії суддів до
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,
термін "кваліфікаційна комісія суддів" вживається
поряд з терміном "Вища кваліфікаційна комісія
суддів України". Можна припустити, що тут термін
"кваліфікаційна комісія суддів" не охоплює Вишу
кваліфікаційну комісію суддів України. Це
припущення можна підтвердити положенням ч. 2
ст. 95 Закону про те, що "кваліфікаційна комісія
суддів, яка постановила рішення, одержавши скаргу,
не пізніш як у триденний строк надсилає її разом з
матеріалами справи до Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України"1. Лексичне значення слова
"надсилає" передбачає передачу матеріалів від
одного суб'єкта іншому.
Таким чином, можна зробити наступне припу*
щення: Вища кваліфікаційна комісія суддів України
може розглядати скарги на рішення щодо
кваліфікаційної атестації, ухвалені будь<якою
кваліфікаційною комісією суддів, але не самою
Вищою кваліфікаційною комісією суддів України. Це
узгоджується зі ст. 85 "Оскарження рішення Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України" зазначеного
Закону, яка передбачає можливість оскарження
рішень цієї комісії у певних випадках лише у суді та
Вищій раді юстиції, але не у Вищій кваліфікаційній
комісії суддів України2.

22.. Однак припущення, зроблені вище, не є без*
доганними. Їх можна спростовувати такими
міркуваннями.
Вживання терміну "кваліфікаційна комісія суддів" у
двох значеннях не виключає можливості тлумачити
його так, що він охоплює і Вищу кваліфікаційну
комісію суддів України. Це відповідає цілям ч. 2 ст.
93 і ч. 1 ст. 95 Закону України "Про судоустрій
України", які надають судді (кандидату на посаду
судді) право подати скаргу до Вищої квалі*
фікаційної комісії суддів України.
З ч. 1 ст. 61 Закону України "Про судоустрій України",
а також ст. 6, 8 Закону України "Про порядок
обрання на посаду та звільнення з посади профе*
сійного судді Верховною Радою України" випливає,
що рекомендацію щодо обрання судді безстроково
дає лише Вища кваліфікаційна комісія суддів
України3. Тож відмовити в рекомендації судді до
обрання безстроково може лише вона.

ВИСНОВОК ЦЕНТРУ ПОЛІТИКО3ПРАВОВИХ РЕФОРМ

ЩОДО ПРАВА СУДДІ ОСКАРЖИТИ ВІДМОВУ

В РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОБРАННЯ ЙОГО БЕЗСТРОКОВО 

І СКЛАСТИ ПОВТОРНИЙ (ДОДАТКОВИЙ) ІСПИТ
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Якщо б вважати, що Вища кваліфікаційна комісія
суддів України розглядає скарги лише на рішення
інших кваліфікаційних комісій суддів, то це
привело б до неможливості реалізації права особи,
яка не згідна з рішенням про відмову в рекомендації
до обрання її суддею безстроково, оскаржити це
рішення у Вищій кваліфікаційній комісії суддів
України. Таке право гарантується ч. 2 ст. 93 і ч. 1 ст.
95 Закону України "Про судоустрій України".
Звідси можна зробити висновок: рішення Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України про відмову в
рекомендації до обрання на посаду судді без<
строково може бути переглянуте нею самою за
наслідками повторного (додаткового) іспиту, при<
значеного за скаргою особи, щодо якої ухвалене
таке рішення.

33.. Згідно з ч. 1—2 ст. 93 Закону України "Про
судоустрій України" повторний (додатковий)
іспит — це складання кваліфікаційного іспиту
особою, яка за рішенням кваліфікаційної комісії
суддів не рекомендується до обрання суддею
безстроково.
Для одержання рекомендації до обрання безстро*
ково суддя проходить кваліфікаційну співбесіду
(ст. 91, 92 Закону України "Про судоустрій України").
Кваліфікаційний іспит у цьому випадку складають
лише особи, з часу звільнення яких з посади судді
минуло більше п'яти років, якщо вони бажають бути
обраними на посаду судді безстроково (ч. 4 ст. 91
цього Закону).
Виходячи з лексичного значення слів "повторний" і
"додатковий", можна зробити висновок, що
повторний іспит можуть складати особи, з часу
звільнення яких з посади судді минуло більше п'яти
років, якщо за результатами кваліфікаційного
іспиту Вища кваліфікаційна комісія суддів України
відмовила їм у рекомендації до обрання на посаду
судді безстроково. Додатковий іспит можуть
складати судді, яким за результатами кваліфі*

каційної співбесіди Вища кваліфікаційна комісія
суддів України відмовила у рекомендації до обрання
безстроково.

Загальний висновок

Оскільки законодавець передбачив можливість
судді (кандидата на посаду судді) оскаржити
відмову у рекомендуванні до обрання суддею
безстроково та інститут повторного (додаткового)
іспиту (іспит після кваліфікаційної атестації, за
наслідками якої особі відмовили у рекомендуванні
до обрання суддею безстроково), то очевидно, що
законодавець вважав за необхідне надати особі ще
одну можливість своїми знаннями довести, що вона
заслуговує бути суддею. Це, зокрема, слугує
додатковою гарантією того, що суддю не буде
звільнено внаслідок поспішного рішення. Іншої
можливості в особи добитися перегляду рішення
про відмову у рекомендації її до обрання суддею
безстроково немає (за винятком оскарження
результатів атестації у суді з мотивів порушення
процедури — ч. 6 ст. 95 Закону України "Про
судоустрій України").

ТТааккиимм  ччиинноомм,,  ВВиищщаа  ккввааллііффііккааццііййннаа  ккооммііссііяя  ссууддддіівв
УУккррааїїннии  ууппооввнноовваажжееннаа  ррооззгглляяддааттии  ссккааррггии  ннаа  ссввооїї
рріішшеенннняя  ппрроо  ввііддммооввуу  вв  ррееккооммееннддааццііїї  ддоо  ооббрраанннняя
ссууддддееюю  ббееззссттррооккооввоо..  ЗЗаа  ннаассллііддккааммии  ррооззгглляяддуу  ссккааррггии
ввооннаа  ммоожжее::

11))  ззааллиишшииттии  ссккааррггуу  ббеезз  ззааддооввооллеенннняя  ((пп..  11  чч..  44  сстт..
9955  ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ""ППрроо  ссууддооууссттрріійй  УУккррааїїннии""));;

22))  ппррииззннааччииттии  ппооввттооррнниийй  ((ддооддааттккооввиийй))  ііссппиитт
((пп.. 44  чч..  44  сстт..  9955  ццььооггоо  ЗЗааккооннуу))..

ППооввттооррнниийй  ііссппиитт  ВВиищщаа  ккввааллііффііккааццііййннаа  ккооммііссііяя
ссууддддіівв  УУккррааїїннии  ппррииззннааччааєє  ддлляя  ооссіібб,,  зз  ччаассуу  ззввііллььннеенннняя
яяккиихх  зз  ппооссааддии  ссууддддіі  ммииннууллоо  ббііллььшшее  пп''яяттии  ррооккіівв,,  аа
ддооддааттккооввиийй  ііссппиитт  ——  ддлляя  ссууддддіівв  УУккррааїїннии..

1 Водночас ч. 2 ст. 95 Закону не можна розглядати як таку, що прямо заперечує можливість оскаржити рішення Вищої

кваліфікаційної комісії суддів України у ній самій, оскільки вона встановлює строк пересилання матеріалів лише для

випадків оскарження у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України рішень інших кваліфікаційних комісій суддів.
2 Водночас ст. 85 Закону не можна розглядати як таку, що прямо перешкоджає оскаржувати рішення Вищої

кваліфікаційної комісії суддів України у ній самій, оскільки випадки такого оскарження можуть бути встановлені іншими

статтями Закону.
3 Твердження про те, що рекомендацію щодо обрання судді безстроково дає лише Вища кваліфікаційна комісія суддів

України можна спростовувати ст. 84 Закону України "Про судоустрій України", яка відносить до повноважень цієї комісії

лише рекомендування до обрання суддів Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Апеляційного суду

України. Але цю внутрішню неузгодженість в Законі України "Про судоустрій України" усунуто положеннями ст. 6, 8

Закону України "Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України",

який набрав чинності пізніше.
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ппрроо  ппоорряяддоокк  ррооззгглляяддуу  ппооддаанньь  ггоолліівв  ссууддіівв  щщооддоо  ппррииссввооєєнннняя  ввііддппооввііддннооггоо  ккввааллііффііккааццііййннооггоо  ккллаассуу  ссууддддіі,,
яяккооггоо  ппррииззннааччеенноо  ((ооббрраанноо))  ннаа  ппооссааддуу  вв  ссууддіі  ввиищщооггоо  ррііввнняя,,  ббеезз  ддооттррииммаанннняя  ммііннііммааллььннооггоо  ссттррооккуу
ппееррееббуувваанннняя  ссууддддіі  уу  ккввааллііффііккааццііййннооммуу  ккллаассіі,,  яяккиийй  ддааєє  ппррааввоо  ннаа  ппррииссввооєєнннняя  ннаассттууппннооггоо  ккввааллііффііккааццііййннооггоо
ккллаассуу

09 червня 2006 року м. Київ

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі:
головуючого — голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Самсіна  І.Л.
членів комісії:
Василенка Ю.О., Васищака І.М., Карпачової Н.І., Колесника П.І., Коліушка І.Б., Лященко Н.П., Нечипоренка
О.Л., Пивовара В.Ф., Полудьонного М.М., Фадєєвої Н.М., Філатова В.М.,
розглянувши питання про порядок розгляду подань голів судів щодо присвоєння відповідного
кваліфікаційного класу судді, якого призначено (обрано) на посаду в суді вищого рівня, без дотримання
мінімального строку перебування судді у кваліфікаційному класі, який дає право на присвоєння
наступного кваліфікаційного класу,

встановила:

Останнім часом збільшилась кількість подань від голів судів щодо присвоєння відповідного
кваліфікаційного класу судді, якого призначено (обрано) на посаду в суді вищого рівня. Підставою для
такого подання голови судів зазначають вимоги  статті 88 Закону України "Про судоустрій України". 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України вважає, що судді, якого призначено (обрано) на посаду в суді
вищого рівня, може бути присвоєно відповідний кваліфікаційний клас, що встановлено для суддів цього
суду, без дотримання мінімального строку перебування судді у присвоєному кваліфікаційному класі, який
дає право на присвоєння наступного кваліфікаційного класу, з наступних підстав.
Підстави для призначення кваліфікаційної атестації судді визначено частиною 2 статті 87 Закону України
"Про судоустрій України" (далі — Закон), якою передбачено призначення кваліфікаційної атестації у разі
зайняття посади в суді вищого рівня.

Кваліфікаційна атестація проводиться для:
1) присвоєння судді кваліфікаційного класу;
2) рекомендації для зайняття посади судді, у тому числі у суді вищого рівня. 
Заява судді про призначення (обрання) його до суду вищого рівня (пункт 4 частини 2 статті 87 Закону) за
змістом повністю вичерпує підстави для кваліфікаційної атестації судді з метою рекомендації для зайняття
посади судді, у тому числі у суді вищого рівня. Отже, інші підстави для кваліфікаційної атестації судді,
встановлені зазначеною частиною, стосуються атестації з метою присвоєння кваліфікаційного класу.
З огляду на вищезазначене комісія дійшла висновку, що зайняття суддею посади в суді вищого рівня є
самостійною підставою для проведення кваліфікаційної атестації з метою присвоєння кваліфікаційного
класу, поряд з такими підставами, як закінчення встановленого законом строку перебування судді у
відповідному кваліфікаційному класі, подання про дострокове присвоєння судді кваліфікаційного класу,
про присвоєння більш високого кваліфікаційного класу.
Разом з тим, статтями 88 та 87 Закону визначено, що залежно від посади, стажу, досвіду роботи  та рівня
професійних знань встановлюється шість кваліфікаційних класів судді й мінімальний строк перебування
судді у п'ятому і четвертому  кваліфікаційних класах становить три роки, у третьому і другому — п'ять років,
у першому — не обмежується.
Кваліфікаційні класи суддям присвоюються послідовно з урахуванням мінімального строку перебування
судді у відповідному класі. Разом з тим частинами 1—2 статті 90 Закону передбачено проведення
дострокової та позачергової кваліфікаційної атестації судді.

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ
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Чергова кваліфікаційна атестація проводиться у разі закінчення строку перебування судді у присвоєному
йому кваліфікаційному класі (пункт 2 частини 2 статті 87, частина 1 статті 90 Закону). Дострокова
кваліфікаційна атестація проводиться за поданням про дострокове присвоєння судді кваліфікаційного
класу в разі підвищення суддею вимог кваліфікаційного рівня (пункт 4 частини 2 статті 87, частина 4 статті
89, частина 1 статті 90 Закону) не раніш як через два роки з дня останньої його атестації.
Позачергова кваліфікаційна атестація — це атестація, що здійснюється раніше встановленого терміну
незалежно від строку, що минув з дня проведення останньої кваліфікаційної атестації. Отже,
кваліфікаційну атестацію судді на підставі зайняття посади в суді вищого рівня слід вважати позачерговою.
Голова суду протягом 6 місяців з дня призначення (обрання) судді на посаду в суді вищого рівня вносить
до відповідної кваліфікаційної комісії суддів подання про проведення позачергової кваліфікаційної
атестації судді щодо присвоєння відповідного кваліфікаційного класу, що встановлено для суддів цього
суду, без дотримання мінімального терміну перебування судді у кваліфікаційному класі, який дає право на
присвоєння наступного кваліфікаційного класу.
Судді, якого призначено (обрано) на посаду в суді вищого рівня, за результатами кваліфікаційної
співбесіди може бути присвоєно кваліфікаційною комісією суддів кваліфікаційний клас, що встановлено
для суддів цього суду, без дотримання мінімального терміну перебування судді у кваліфікаційному класі,
який дає право на присвоєння наступного кваліфікаційного класу.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 84, 87—90, 92, 94 Закону України "Про судоустрій України",
Вища кваліфікаційна комісія суддів України

вирішила:

Розгляд кваліфікаційними комісіями суддів подань голів судів щодо присвоєння  кваліфікаційного класу
судді, якого призначено (обрано) на посаду в суді вищого рівня, без дотримання мінімального строку
перебування судді у кваліфікаційному класі, який дає право на присвоєння наступного кваліфікаційного
класу, має відбуватися шляхом проведення позачергової кваліфікаційної атестації судді.

Рішення надіслати головам Вищих спеціалізованих та апеляційних судів загальної юрисдикції, головам
кваліфікаційних комісій суддів загальних судів відповідних апеляційних округів, спеціалізованих та
військових судів до відома.

Головуючий
І.Л. Самсін  
Члени комісії:
Ю.О. Василенко, І.М. Васищак, Н.І. Карпачова, П.І. Колесник, І.Б. Коліушко, Н.П. Лященко, О.Л. Нечипоренко,
В.Ф. Пивовар, М.М. Полудьонний, Н.М. Фадєєва, В.М. Філатов 
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щщооддоо  ттееррмміінніівв  ввннеессеенннняя  ппооввттооррннооггоо  ппооддаанннняя  ггооллооввааммии  ввііддппооввіідднниихх  ссууддіівв  ввіідднноосснноо  ссууддддіівв,,  ооббрраанниихх
ббееззссттррооккооввоо,,  яяккиимм  ввііддммооввллеенноо  вв  ррееккооммееннддааццііїї  ннаа  ооббрраанннняя  вв  ссуудд  ввиищщооггоо  ррііввнняя

09 червня 2006 року м. Київ

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі:
головуючого — голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Самсіна І.Л.
членів комісії:
Василенка Ю.О., Васищака І.М., Карпачової Н.І., Колесника П.І., Коліушка І.Б., Лященко Н.П., Нечипоренка
О.Л., Пивовара В.Ф., Полудьонного М.М., Фадєєвої Н.М., Філатова В.М.,
розглянувши питання щодо термінів внесення повторного подання головами відповідних судів відносно
суддів, обраних безстроково, яким відмовлено в рекомендації на обрання в суд вищого рівня,

встановила:

У зв'язку з прийняттям кваліфікаційними комісіями суддів рішень про відмову в наданні рекомендації
судді, обраного безстроково, щодо обрання його безстроково до суду вищого рівня та відсутністю
законодавчого врегулювання цього питання виникла нагальна проблема в додатковому вивченні та
розгляду питання щодо термінів внесення повторного подання головами відповідних судів відносно
суддів, обраних безстроково, яким відмовлено в рекомендації на обрання на посаду судді вищого рівня, з
прийняттям окремого рішення.
Виходячи із зазначеного, за дорученням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України членом Комісії
Філатовим В.М. вивчено дане питання.
Вислухавши доповідача, проаналізувавши діюче законодавство та заслухавши думку членів Комісії, Вища
кваліфікаційна комісія суддів України вважає, що внесення повторного подання про надання рекомендації
щодо обрання безстроково до суду вищого рівня відносно суддів, обраних безстроково, яким відмовлено в
такій рекомендації, при наявності вакансії можливе через рік з наступних підстав.
Добір кандидатів у професійні судді регламентовано трьома Законами України, а саме "Про статус суддів",
"Про судоустрій України", "Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді
Верховною Радою України". Але окремі положення цих законів не кореспондують один з одним, тому і
виникають неврегульовані ситуації.
Підбір і кваліфікація суддів здійснюються шляхом проведення кваліфікаційної атестації, сутність якої
полягає в оцінці професійного рівня судді, кандидата на посаду судді вищого рівня, визначенні ступеня їх
придатності та підготовленості до виконання обов'язків судді у відповідному суді, характеристиці їх
фахових знань та ділових якостей. 
Кваліфікаційна атестація судді, що претендує на зайняття посади у суді вищого рівня, проводиться у формі
кваліфікаційної співбесіди (стаття 90 Закону України "Про судоустрій України"), яка стосується рівня знань
у галузі законодавства, судової практики і правової аналітики, рівень яких є достатнім для забезпечення
належного виконання суддею повноважень у суді вищого рівня.
За результатами такої співбесіди кваліфікаційна комісія суддів приймає рішення про рекомендацію на
посаду судді у відповідному суді або відмову в рекомендації для зайняття посади судді ( пункт 3 частини
першої статті 94 Закону України "Про судоустрій України"). Однак в даній ситуації чинним законодавством
не врегульовано через який період часу можна звернутись до кваліфікаційної комісії судді з повторним
поданням про надання рекомендації судді для обрання/призначення до суду вищого рівня.
У випадку, коли особа не склала кваліфікаційний іспит (стаття 91 Закону України "Про судоустрій України"),
законодавець чітко визначив терміни, в які вона може повторно звернутися для проходження повторного
іспиту — через рік. А щодо ситуації про повторну рекомендацію законодавець термінів не передбачає.
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Необхідно звернути увагу, що пунктом 4 частини першої статті 94 Закону України "Про судоустрій України"
передбачено, що кваліфікаційна комісія суддів своїм рішенням відкладає атестацію (у разі недостатнього
рівня професійних знань судді) на строк не більше шести місяців. Тобто Законом України "Про судоустрій
України" визначено тільки 3 терміни, що стосуються кваліфікаційної атестації: це складення повторного
іспиту кандидатом на посаду судді — рік, два роки (ст. 91) і відкладення атестації у разі недостатнього рівня
знань судді — не більше шести місяців (ст. 94).
Аналізуючи вищезазначені закони, можна зробити висновок, що відкладення атестації у разі
недостатнього рівня знань судді на термін не більше шести місяців стосується тільки кваліфікаційної
атестації в частині присвоєння кваліфікаційного класу судді й цей термін не може бути застосовано при
розгляді повторного подання щодо надання рекомендації судді для обрання/призначення до суду вищого
рівня.
Тобто в разі, якщо судді відмовлено в наданні рекомендації для обрання/призначення до суду вищого
рівня, повторно розгляд такого питання може бути тільки не раніше як через рік. По суті кваліфікаційна
співбесіда судді, що претендує на зайняття посади у суді вищого рівня, є іспитом, хоч суддя і не виконує
письмову роботу у вигляді реферату. Але саме це законодавець мав на увазі, коли визначав, що суддя, який
претендує на посаду судді вищого рівня, повинен показати (володіти) достатній рівень знань для
забезпечення належного виконання повноважень судді вищого рівня.
Таке ж унормування повторного кваліфікаційного іспиту особи, яка виявила бажання бути адвокатом, але
не склала кваліфікаційний іспит, передбачено і в Законі України "Про адвокатуру", Положенні про
кваліфікаційну комісію адвокатури — не раніше ніж через рік. 
Враховуючи викладене та керуючись статтями 84, 90—92, 94 Закону України "Про судоустрій України",
Вища кваліфікаційна комісія суддів України

вирішила:

Повторне подання головами відповідних судів відносно суддів, обраних безстроково, яким відмовлено в
рекомендації на обрання в суд вищого рівня, може бути внесено до кваліфікаційної комісії суддів не
раніше як через рік з дати прийняття такого рішення.
Дане рішення надіслати головам вищих спеціалізованих та апеляційних судів як загальної, так і
спеціалізованої юрисдикції, головам кваліфікаційних комісій суддів загальних судів відповідних
апеляційних округів, спеціалізованих та військових судів до відома.

Головуючий
І.Л. Самсін 

Члени комісії:
Ю.О. Василенко, І.М. Васищак, Н.І. Карпачова, П.І. Колесник, І.Б. Коліушко, Н.П. Лященко, О.Л. Нечипоренко,
В.Ф. Пивовар, М.М. Полудьонний, Н.М. Фадєєва, В.М. Філатов 
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11..  У результаті порушення правил вигулу собак
потерпілій Н.Ф. були завдані тілесні ушкодження
(бультер'єр, кинувшись на жінку, спричинив
порушення м'язової цілісності рук, ніг, спини,
переломи кісток руки).

Суддя місцевого суду під час розгляду позову про
відшкодування матеріальної і моральної шкоди
відмовив потерпілій у задоволенні позовних вимог
у частині відшкодування моральної шкоди. 
У судовому засіданні він уточнив: "У чому полягає
моральна шкода?" Потерпіла пояснила: "У результаті
спричинених ушкоджень руки після лікування
мають знівечений вигляд. Шрами набувають
синюватого кольору, тому не маю змоги навіть
влітку одягати одяг без рукавів, соромлюсь, тому що
некрасиво".
На що суддя, посміявшись, зауважив: "Жіночко, Вам
же 60 років яка може бути краса у такому віці ?!"
Після розгляду цивільної справи суддя оголосив
резолютивну частину рішення, роз'яснив право
сторін на подання апеляційної скарги.
Оскільки потерпілій було відмовлено у задоволенні
моральної шкоди, позивачка вирішила ско*
ристатися правом на оскарження. Вона зателе*
фонувала наступного дня до суду для отримання
інформації щодо часу ознайомлення з повним
судовим рішенням. Суддя поцікавився на що
пенсіонерці рішення, зауваживши, що послуги
адвоката дорогі. З'ясувавши її наміри, запропонував
змінити рішення в частині відшкодування
моральної шкоди. В отриманому рішенні було
зазначено про відшкодування мізерної суми
моральної шкоди. (Рішення було переписано).
Після звернення до Апеляційного суду позовні
вимоги були задоволені у повному обсязі.

22..  Суддя (чоловік) придбав собі дорогого кота та
поселив його в суді, прикрасивши його шию
золотим ланцюжком. 

На зауваження про неетичність такого вчинку
суддя пояснив, що в зв'язку з великою наван*
таженістю,він більшу частину свого часу, в тому
числі і вільного, перебуває на робочому місці. А кіт
є його улюбленцем, заспокоює нерви, і тому суддя
вважав,  що має право прикрашати кота на свій
розсуд. (Наприклад, жінки судді прикрашають свої
кабінети дорогими квітами, що не вважається

неетичним, а ланцюжок коштує набагато де*
шевше).

33..  У результаті розбійного нападу злочинець зніве<
чив обличчя потерпілої (відрізав вухо з діаман<
товими прикрасами). 

Потерпіла мала зачіску у вигляді зачесаного назад
волосся, зібраного у пучок. Після вчиненого щодо
неї злочину вона змінила зачіску на "каре" з метою
приховання вади. 
Суддя, розглядаючи кримінальну справу, оцінював
висновок судово*медичної експертизи для
встановлення факту знівечення обличчя та
"пожартував": "Якби не підсудний, Ви б "такою" й
залишилися. А змінивши зачіску, Ви стали просто
красунею".

44..  "Профспілкою працівників митних органів 29
листопада 2005 року на підставі супровідного листа
було надано в тимчасове користування будинок
№7 в Медико*реабілітаційному центрі "Конча*
Заспа" Іванову, співробітнику Державної митної
служби.
Дружиною Іванова є Іванова, суддя районного суду,
про що профспілка дізналася випадково.
Будинок в Медико*реабілітаційному центрі "Конча*
Заспа" передано Іванову на строк до 25 грудня 2005
року.
Про дату звільнення будинку сім'єю Іванових було
повідомлено, про що свідчить підпис Іванова від
29.11.05 р. та його підпис "ознайомлений" на зазна*
ченому супровідному листі.
Однак 25.12.05 р. ця сім'я будинок не звільнила та
продовжує ним незаконно користуватися, що
вказує на недобросовісність та непорядність
Іванових.
Профспілкою своїми листами від 15.08.06 р. та від
17.08.06 р. пропонувалося Іванову звільнити буди*
нок, однак сім'я Іванових не реагує. Навпаки, вони
допускають погрози до працівників Центру та
посилаються на недоторканість житла судді.
Після невиконання наданих ними обіцянок щодо
звільнення будинку в термін до 02.09.06, а потім до
10.09.06 керівництвом Центру було прийнято
рішення про недопущення пропускання сім'ї
Іванових на територію Центру та відключення
будинку від електропостачання й водо*, тепло*
постачання.

ПРИКЛАДИ НЕДОТРИМАННЯ ЕТИЧНИХ НОРМ ПОВЕДІНКИ СУДДЯМИ

ПРИ ВИКОНАННІ СЛУЖБОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ ТА У ПОБУТІ
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Однак в робочий день 14.09.06 р., приблизно о 12
годині, суддя Іванова, під'їхавши на власному
автомобілі до воріт Центру та отримавши від
чергового інформацію про заборону на в'їзд її на
територію Центру, своїм автомобілем заблокувала
в'їзд іншому автотранспорту, що прибув до Центру.
Суддя Іванова висловлювала погрози працівникам
центру, в тому числі таке: "Ви все будете
працювати вантажниками".
Після тривалих переговорів з метою уникнення
більш серйозного конфлікту суддю було пропущено
до будинку. Жодного офіційного документу, який би
дозволяв сім'ї Іванових перебувати на території
Центру, в будинку немає.
26.09.06р. у зв'язку з потребою приведення будинку
в належний стан та подальшим використанням
його за цільовим призначенням припинено елек*
тропостачання будинку.
Однак і такі вимушені заходи Іванови належно не
сприймають та продовжують посилатися на
недоторканість судді, гарантовану Конституцією
України. 
Вважаємо, що суддя Іванова своїми діями порушує
етику судді, загальні правила поведінки в
суспільстві та побуті, допускає дії, що порочать
звання судді.
З метою запобігання звернення до суду про
виселення з будинку просимо зобов'язати суддю
Іванову терміново забрати свої особисті речі з
будинку та віддати від нього ключі коменданту
Центру, а під час атестації та присвоєння їй
кваліфікаційного класу вказати на обов'язок
дотримуватися загальних правил етики судді та
недопущення зазначених дій в подальшому".

55..  Зі скарги: " На протязі тривалого часу між моєю
сім'єю та сім'єю судді Ш., що проживають по
сусідству, склалися неприязні стосунки. Причиною
таких стосунків є громадянин Ш, який обіймає
посаду голови суду і вважає, що може робити все,
що йому заманеться, не дивлячись на норми закону
та правила моралі, прикриваючись недотор<
каністю судді.

18.09.2006 р. я перебував із сім'єю вдома і при*
близно о 00.30 год. виявив, що на склопакет, який
знаходиться над вітражним склом стелі моєї квар*
тири, ллється вода, в результаті чого затоплюється
приміщення моєї квартири. Я розбудив дружину і
разом з нею вийшов на сходову клітку будинку, де
побачив, як дружина судді Ш., перебуваючи у стані
алкогольного сп'яніння, розбила пляшкою з*під
шампанського склопакет скляної стелі моєї
квартири, а побачивши мене, кинула в мене цією
пляшкою, після чого іншою пляшкою кинула у мою
дружину. На щастя, від пляшок ми встигли
ухилитися. Також ми виявили, що з вікна ванної

кімнати квартири Ш. виставлено шланг душу, з
якого бігла вода на розбитий Ш. склопакет,
внаслідок чого вода текла по стінах у нашу
квартиру.
Заздалегідь знаючи, що громадянин Ш., прикри*
ваючись недоторканістю судді, намагатиметься
уникнути будь*якої відповідальності за пошкод*
ження мого майна та умисне затоплення квартири,
я увімкнув відеокамеру та підійшов до дверей
квартири судді. Подзвонивши у домофон їх
квартири, я висловив вимогу вимкнути воду та
повідомив, що знімаю на камеру, на що мені
відповіли грубою нецензурною лайкою. Після чого
відчинилися дверні квартири, звідки вибіг суддя та
у нетверезому стані почав бігти за мною вниз
сходами, маючи на меті вдарити мене та вирвати з
рук відеокамеру. У цей час його дружина вживала
нецензурну лайку щодо мене та моєї дружини,
кричала, що затопить нас та кидала в нас повними
пляшками із шампанським. Наздоганяючи мене,
суддя завдав мені удару правою ногою у ліве плече,
що добре видно на фрагменті відеозапису камери
спостереження. Наздогнавши мене при виході з
будинку, він намагався мене вдарити рукою в
обличчя, але я ухилився від цього удару, зігнувшись.
Після цього суддя взяв мене за потиличну частину
голови та вдарив моєю головою об полотно
вхідних дверей під'їзду, внаслідок чого мені завдані
травми, що згідно з актом судово*медичного дослід*
ження від 19.09.2006 р. відносяться до легкого
тілесного ушкодження. Вирвавшись від нього, я
вибіг на вулицю, де суддя намагався спровокувати
бійку, присвистуючи до мене і питаючи, що там зі
мною сталося. Після невдалої провокації суддя
повернувся у свою квартиру та через деякий час
знову вийшов на сходову клітку, де, побачивши мою
дружину, силоміць двічі заштовхував її у нашу
квартиру та закривав двері, не даючи їй вийти на
сходи.
Викликані працівники міліції неодноразово проси*
ли суддю Ш. та його дружину вимкнути воду, однак
суддя звинуватив працівників міліції в тому, що
вони нібито вриваються у його квартиру та
демонстративно закрив двері.
Всі вказані обставини підтверджуються наявними
відеозаписами камери спостереження та особистої
зйомки.
Органами міліції винесено постанову про відмову в
порушенні кримінальної справи. У мотивувальній
частині вказано, що суддя не підлягає притягненню
до відповідальності згідно із Законом України "Про
статус суддів" та Законом України "Про судо<
устрій", бо користується недоторканістю.
З огляду на це прошу вжити заходів щодо
звільнення з посади судді Ш. за вчинення дій, що
несумісні зі званням судді."
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11.. 13 травня 2003 року Голова Верховного Суду Ук**
раїни вніс подання до Вищої кваліфікаційної комі**
сії суддів України про надання висновку щодо
можливості рекомендації М. для обрання безстро**
ково суддею місцевого Д*ського районного суду. У
зв'язку з тим, що відносно М. Кваліфікаційною ко**
місією суддів загальних судів апеляційного округу з
травня 2003 року тривалий час розглядалося по**
дання члена Ради суддів України про притягнення
його до дисциплінарної відповідальності (рішення
прийнято 31 жовтня 2003 року), та через стан його
здоров'я (у зв'язку з хворобою не з'явився на засі**
дання ВКК СУ 19 грудня 2003 року та 30 січня 2004
року) тільки 5 березня 2004 року стало можливим
розглянути подання Голови Верховного Суду Украї**
ни. На засіданні ВКК СУ 05.03.2004 року суддя М.
зробив усну заяву про те, що він за станом свого
здоров'я працювати суддею не зможе і подає відпо**
відні документи щодо звільнення з посади судді (М.
визнано інвалідом 2*ї групи, "противопоказана ра**
бота с выраженными нервно*психическими перег**
рузками"). Але 30 квітня 2004 року М. фактично
відмовився подати письмову заяву про звільнення з
посади судді, а подав до Територіального управлін**
ня державної судової адміністрації заяву щодо об**
рання його суддею безстроково, яка датована 7
квітня 2004 року.
20 грудня 2004 року до Вищої кваліфікаційної комі*
сії суддів України надійшло подання Голови Вер*
ховного Суду України щодо ретельного вивчення
поданих матеріалів на М. і надання висновку щодо
доцільності рекомендації його до обрання суддею
місцевого Д*ського міськрайонного суду безстро*
ково.
Питання щодо обрання на посаду судді безстроково
М. виносилося на розгляд ВКК СУ 24 грудня 2004 ро*
ку, але М. на засідання не з'явився, з його слів, через
хворобу.
Розглянувши подання Голови Верховного Суду Ук*
раїни про надання висновку щодо можливості об*
рання М. на посаду судді місцевого Д*ського
міськрайонного суду безстроково, ВКК СУ рішен*
ням від 3 березня 2005 року відмовлено судді М. в
наданні такої рекомендації в зв'язку з тим, що за
результатами роботи М. на посаді судді за п`ять ро*
ків, його характеризуючих та інших даних вбача*
ється, що він допускав серйозні помилки при
розгляді судових справ — були скасування рішень,
вироків, а також порушення процесуальних стро*

ків. Помилки, порушення і недоліки ним усувалися
не завжди своєчасно, підвищенню своєї професій*
ної кваліфікації належної уваги не приділяв, щодо
нього неодноразово порушувались дисциплінарні
провадження.
08.07.1999 р. кваліфікаційною комісією прийнято
рішення про недоцільність притягнення судді до
дисциплінарної відповідальності за порушення ст.
15, 30, 64 ЦПК України.
02.12.1999 р. порушено дисциплінарне проваджен*
ня за невиконання вимог ст. 172 ЦПК України.
14.04.2000 р. прийнято рішення кваліфікаційної
комісії суддів про припинення дисциплінарного
провадження, обмежитись обговоренням, та інфор*
мувати Головне управління юстиції Міністерства
юстиції України про депреміювання судді М.
19.04.2001 р. вноситься питання на кваліфікаційну
комісію про порушення дисциплінарного провад*
ження. 22.06.2001 р. — рішення кваліфікаційної ко*
місії — обмежитися обговоренням.
11.01.2002 р. — рішення кваліфікаційної комісії про
порушення дисциплінарного провадження за ска*
сування вироку відносно К.; обмежились обгово*
ренням. 
26.04.2002 р. за поданням заступника голови Апеля*
ційного суду порушено дисциплінарне проваджен*
ня відносно сідді М.
05.07.2002 р. — призупинено, обмежились обгово*
ренням.
З урахуванням проведеної комплексної перевірки
Апеляційним судом 24—25 лютого 2003 року вияв*
лені суттєві порушення КПК України і ЦПК України,
допущені при розгляді кримінальних і цивільних
справ суддею М.
У кримінальній справі по звинуваченню Д. за ст. 106
ч. 2 КК України в матеріалах справи відсутній про*
токол судового засідання, дані про знаходження
судді в нарадчій кімнаті.
По кримінальній справі за обвинуваченням непов*
нолітнього С. за ст. 102 КК України попереднього
розгляду справи в порушення ст. 240 КПК України
не проводилось, постанова відсутня. У порушення
ст. 87 КПК України в матеріалах справи відсутній
протокол судового засідання.
Кримінальна справа по звинуваченню П., Б. за ст.
296 ч. 2 КК України розглядалась 27.12.2002 р., ви*
рок в матеріалах справи відсутній, в порушення ст.
344 КПК України немає даних про вручення копії
вироку засудженим.

РІШЕННЯ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ СУДДІВ УКРАЇНИ

ПРО ВІДМОВУ В НАДАННІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ЩОДО ОБРАННЯ  СУДДЕЮ БЕЗСТРОКОВО
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У кримінальній справі по звинуваченню В., Н. за
ст. 249 ч. 1 КК України відсутні постанова про
попередній розгляд справи, протоколи судових
засідань, дані про вручення копій вироків засуд*
женим.
У порушенні кримінальної справи за скаргою в по*
рядку ст. 27 КПК України Б. про притягнення до
кримінальної відповідальності Б*ва Ю.І. згідно від*
міткам в справі відмовлено. Однак постанова про
відмову в порушенні кримінальної справи в матері*
алах справи відсутня.
У 3 цивільних справах за 2001 рік відсутні рішення,
у 13 за 2002 рік — протоколи судових засідань і рі*
шень.
У 2003 році відносно судді М. Апеляційним судом
було винесено 2 окремі ухвали з приводу недоліків
в його роботі.
За період роботи суддею мав 34 скарги з приводу
несвоєчасного розгляду справ, довготривале ненап*
равлення справ до апеляційної і касаційної інстан*
цій та інше.
Ураховуючи зазначені вище обставини та результа*
ти кваліфікаційної співбесіди, Вища кваліфікаційна
комісія суддів України дійшла висновку, що М. не
відповідає займаній посаді й не може бути рекомен*
дованим для обрання суддею Д*ського міськрайон*
ного суду безстроково.

22..  Розглянувши подання Голови Верховного Суду Ук**
раїни про надання висновку щодо можливості об**
рання Д*ського суддею Н*кого міського суду
безстроково. Вищою кваліфікаційною комісією
суддів України встановлено з характеризуючих йо**
го та інших даних, що він допускав помилки при
розгляді судових справ — були скасування рішень,
вироків. Так, наприклад, у 2002 році суддею розгля**
нуто 359 цивільних справ, із них оскаржено 37 та 12
скасовано. У 2003 році із загальної кількості розгля**
нутих цивільних справ скасовано судом вищої інс**
танції 15, а в 2004 році — 16. Загалом підставами для
скасування було неправильне застосування норм
процесуального права. Помилки, порушення і недо**
ліки Д*ський усував не завжди своєчасно, підвищен**
ню своєї професійної кваліфікації належної уваги
не приділяв. 
У вересні 2003 року за матеріалами перевірки спец

підрозділу УСБУ слідчим відділом відносно судді
Д*ського порушено кримінальну справу про вчине*
ні ним злочини, передбачені ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 364,
ч. 3 ст. 365 КК України. Станом на вересень 2005 ро*
ку після закінченя розслідуванням кримінальну
справу слідчим відділом управління в області нап*
равлено з обвинувальним висновком прокурору об*
ласті.
Враховуючи зазначені вище обставини, Вища ква*
ліфікаційна комісія суддів України дійшла висновку,
що Д*ський не відповідає займаній посаді судді й не

може бути рекомендованим для обрання суддею
Н*кого міського суду безстроково.

33..  Вищою кваліфікаційною комісією суддів Украї**
ни двічі виносилось на розгляд подання Голови
Верховного Суду України про надання висновку
щодо можливості обрання К. суддею Р*ського ра**
йонного суду безстроково. Однак суддя К. на засі**
дання не з'являлась, про причини своєї відсутності
першого разу не повідомила, другого разу була
відсутня через хворобу.
За повідомленням державної судової адміністрації
тривала відсутність судді К. на робочому місці з ве*
ресня 2005 року ускладнює спілкування з нею. Так,
у 2005 році 07.09.—16.09., 06.10.—14.10., 25.10.—
06.11. — перебувала у відпустці за власний рахунок,
21.11.—02.12. знаходилась на лікарняному.
19.12.2005 року — 19.01.2006 року перебувала у чер*
говій відпустці. Також і у 2006 році значний промі*
жок часу суддя К. знаходилась на лікарняному: з
20.01. до 03.02. і з 14.03. до 30.03.; в період з 02.03. до
03.03. перебувала у відпустці за власний рахунок.
Листом від 30 травня 2006 року Вища рада юстиції
проінформувала Вищу кваліфікаційну комісію суд*
дів України, що станом на травень 2006 року Вищою
радою юстиції розглядається рекомендація Кваліфі*
каційної комісії суддів загальних судів апеляційно*
го округу щодо внесення подання про звільнення
судді К. Остаточне рішення станом на липень 2006
року ще не прийнято в зв'язку з тим, що суддя К. на
засідання Вищої ради юстиції не з'являється. 
З огляду на вищевикладене Вища кваліфікаційна
комісія суддів України вирішила розглянути питан*
ня у відсутності судді К.
Заслухавши доповідь члена Вищої кваліфікацій*
ної комісії суддів України, перевіривши наявні ма*
теріали, Вищою кваліфікаційною комісією суддів
України встановлено, що за період роботи на по*
саді суддя К. зарекомендувала себе з негативної
сторони.
Як вбачається з характеризуючих її матеріалів, на*
даних головою суду, начальником Територіального
управління державної судової адміністрації та по*
годжених з головою Апеляційного суду області, К.
за час роботи на посаді судді зарекомендувала себе
вкрай негативно, має недостатню теоретичну підго*
товку, слабо орієнтується в законодавстві, що приз*
водило до неякісного розгляду судових справ. За
п'ять років роботи суддею К. розглянуто 2351 ци*
вільну справу, із загального числа постановлених
судових рішень у цивільних справах 144 — скасова*
но. Із розглянутих 257 кримінальних справ віднос*
но 314 осіб скасовано вироків щодо 28 осіб. За
статистичними даними, кожне 15*те судове рішен*
ня скасовувалось.
На дії судді К. під час виконання службових обов'яз*
ків надходили скарги громадян щодо необ'єктив*
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ності та упередженості її під час розгляду справ та
недотримання нею присяги судді.
За час роботи суддею К. мали місце факти несанкці*
онованого розгляду справ, прийняття до провад*
ження матеріалів, які не підсудні суду, в якому вона
працює, порушувались встановлені законом термі*
ни розгляду справ. Окремі справи перебували в
провадженні судді К. більше шести місяців. 
За весь період роботи на посаді судді питання щодо
якісного виконання службових обов'язків судді К.
неодноразово розглядалось на засіданні Кваліфіка*
ційної комісії суддів місцевих та апеляційного судів
області та апеляційного округу.
Постановою голови Кваліфікаційної комісії суддів
місцевих та апеляційного судів області у січні
2002 року за поданням першого заступника про*
курора області порушено дисциплінарне про*
вадження щодо судді К. за неналежне виконання
обов'язків судді. Рішенням Кваліфікаційної комісії
суддів місцевих та апеляційного судів області дис*
циплінарне провадження закрито, обмежившись
обговоренням. 
Рішенням Кваліфікаційної комісії суддів місцевих
та апеляційного судів області у червні 2002 року за
порушення законодавства при розгляді цивільних
справ, безвідповідальне ставлення до обов'язків,
визначених статтею 6 Закону України "Про статус
суддів", до судді К. застосовано дисциплінарне стяг*
нення у вигляді догани.
Рішенням Кваліфікаційної комісії суддів загальних
судів апеляційного округу у грудні 2004 року за по*
рушення норм цивільного процесуального та кри*
мінально*процесуального законодавства України
при розгляді судових справ до судді К. застосовано
дисциплінарне стягнення у вигляді догани.
Рішенням Кваліфікаційної комісії суддів загальних
судів апеляційного округу у грудні 2005 року за гру*
бі порушення законодавства при відправленні пра*
восуддя, обов'язків судді, передбачених статтею 6
Закону України "Про статус суддів", та присяги судді
направлено рекомендацію до Вищої ради юстиції
України щодо вирішення питання внесення подан*
ня Президенту України про звільнення з посади суд*
ді К. та вирішити питання про призупинення
повноважень судді К. та вирішення питання сто*
совно її звільнення з посади.
За повідомленням прокурора області у квітні 2006
року прокуратурою області розслідується кримі*
нальна справа, порушена стосовно судді К. за ст. 375
ч. 2 КК України. У ході слідства встановлено, що К.,
працюючи на посаді судді, протягом 2003 — 2004
років при розгляді цивільних справ постановила
запевне неправосудні рішення, внаслідок чого за
громадянами незаконно було визнано право влас*
ності на два автомобілі та сім кузовів до автомобілів
іноземного виробництва без сплати за них, митних
платежів, встановлених законодавством України на

загальну суму 1 217 599, 40 грн., чим державним ін*
тересам було завдано тяжких наслідків. 
З урахування зібраних доказів у квітні 2006 року К.
пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочину, пе*
редбаченого ч. 2 статті 375 КК України.
Враховуючи зазначені вище обставини, Вища ква*
ліфікаційна комісія суддів України дійшла висновку,
що К. не відповідає займаній посаді й не може бути
рекомендованою для обрання суддею безстроково.

44..  Розглянувши подання Голови Верховного Суду Ук**
раїни про надання висновку щодо можливості об**
рання Н. суддею Н*кого суду безстроково, Вищою
кваліфікаційною комісією суддів України відмовле**
но в наданні такої рекомендації.
Суддя Н. з рішенням не погодилась і нею подано
скаргу згідно зі статтею 95 Закону України "Про су*
доустрій України".
Розглянувши скаргу судді Н. на рішення Вищої ква*
ліфікаційної комісії суддів України про відмову у на*
данні рекомендації щодо можливості обрання на
посаду судді Н*кого суду безстроково та наданні
можливості складення повторного (додаткового)
іспиту, Вищою кваліфікаційною комісією суддів
України прийнято рішення про відмову у задово*
ленні скарги з наступних підстав.
До матеріалів щодо обрання судді Н. подано дві ха*
рактеристики, з якими вона ознайомлена та погод*
жується. У характеристиці, підписаній головою
Н*кого суду та начальником Територіального управ*
ління державної судової адміністрації, суддя Н. ха*
рактеризується як грамотний, дисциплінований і
сумлінний працівник, добре обізнаний з чинним
законодавством та судовою практикою, які пра*
вильно застосовує при розгляді справ.
Як вбачається з характеристики, наданої в.о. голо*
ви Н*кого суду та в. о. начальника Територіального
управління державної судової адміністрації, суддя
Н. за час роботи на посаді судді зарекомендувала
себе вкрай негативно, має недостатню теоретичну
підготовку, слабо орієнтується в законодавстві, що
призводило до неякісного розгляду судових справ.
За п'ять років роботи суддею Н. розглянуто 3506
цивільних справ, із загального числа постановле*
них судових рішень у цивільних справах 86 скасо*
вано. 
За весь період роботи на посаді судді питання щодо
якісного виконання службових обов'язків суддею Н.
неодноразово розглядалось на засіданнях Колегії
суддів Судової палати в цивільних справах Апеля*
ційного суду.
Апеляційним судом у липні 2003 року винесено ок*
рему ухвалу щодо допущеної суддею Н. тяганини
під час прийняття апеляційної і касаційної скарг на
судові рішення у цивільній справі за позовом М. до
Д. про стягнення боргу за договором позики при
направленні справи в суд апеляційної інстанції та
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вирішено зазначене довести до відома голови
Н*кого суду для відповідного реагування.
Апеляційним судом у серпні 2003 року винесено ок*
рему ухвалу про недобросовісне відношення судді
Н., під головуванням якої було розглянуто справу за
позовом Т.В., П.Й. до В.П., В.Л. про визнання права
власності та виключення майна з акту списання, до
виконання своїх службових обов'язків і порушення
нею порядку направлення справи до апеляційного
суду та вирішено зазначене довести до відома голо*
ви Н*кого суду для відповідного реагування.
Апеляційним судом у червні 2004 року винесено ок*
рему ухвалу про порушення суддею Н. строків роз*
гляду і строків направлення справи за скаргою В.І.
на дії управління МВС України до апеляційного суду
та вирішено зазначене довести до відома голови Н*
кого суду для відповідного реагування.
Окремою ухвалою Апеляційного суду у червні 2004
року доведено до відома голови Н*кого суду, що суд*
дею Н. порушені норми цивільно*процесуального
права при розгляді справи за позовом Г.С. до Л.М. та
Ю.О. про звільнення майна з*під арешту. 
Спільною постановою голови Апеляційного суду та
голови Ради суддів області у грудні 2005 року, врахо*
вуючи систематичне порушення суддею Н. строків
розгляду судових справ, неналежну організацію
розгляду та низьку якість вирішення судових справ,
вирішено передати матеріали комплексної перевір*
ки Раді суддів області для вирішення питання про
ініціювання відкриття дисциплінарного провад*
ження щодо неї.
Рішенням Ради суддів області у січні 2006 року звер*
нено увагу судді Н. на недоліки, допущені при підго*
товці та розгляді цивільних справ та причини
порушення строків їх розгляду. Суддю попереджено,
що у разі непокращання якості підготовки до роз*
гляду цивільних справ, недотримання без поважних
причин строків їх розгляду у першому півріччі 2006
року у відношенні до неї буде ініційовано питання
про притягнення її до дисциплінарної відповідаль*
ності.
У відповідності до п. 2 ст. 94 Закону України "Про су*
доустрій України", вирішуючи питання про реко*
мендацію кандидата для обрання на посаду судді,
кваліфікаційна комісія суддів повинна враховувати
як рівень його професійних знань, так і особисті та
моральні якості кандидата.
З 2002 року по перше півріччя 2006 року на вико*
нання службових обов'язків суддею Н. надійшло 24

скарги, характер яких свідчить про неналежну під*
готовку справ до розгляду, незнання законодавства,
відкладення розгляду справ, оголошення перерв у
судових засіданнях на тривалі строки без будь*яких
об'єктивних причин, недбалість. Як було зазначено
у спільній постанові голови Апеляційного суду та
голови Ради суддів області у грудні 2005 року, у ро*
боті судді Н. мала місце тяганина при розгляді
справ. Так, у 2004 році суддею 5 справ розглядались
понад одного року.
До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
звернувся колектив Н*кого суду з клопотанням, яке
було прийнято на зборах суддів Н*кого суду у верес*
ні 2006 року, щодо вирішення питання можливості
призначення судді Н. повторного (додаткового) іс*
питу, у зв'язку з відмовою їй у наданні рекомендації
щодо можливості обрання на посаду судді Н*кого
суду безстроково.
Зі змісту витягу з протоколу засідання Вищої ква*
ліфікаційної комісії суддів України у липні 2006
року щодо надання рекомендації для обрання
безстроково на посаду судді Н*кого суду Н. вбача*
ється, що комісією на засіданні у липні 2006 року
було проведено кваліфікаційну атестацію судді Н.
у формі кваліфікаційної співбесіди, за результата*
ми якої надана оцінка її діяльності на посаді судді
протягом п'ятирічного строку, та враховано рі*
вень вдосконалення професійної підготовки шля*
хом самоосвіти та участі у семінарах, які
проводяться для суддів місцевих судів Волинської
області, досліджено інші обставини, пов'язані з
наступною судовою діяльністю, а також особисті
та моральні якості судді. Взято до уваги окремі ух*
вали Апеляційного суду, рішення Ради суддів об*
ласті, скарги громадян на виконання службових
обов'язків судді Н.
Враховуючи зазначені вище обставини, Вища ква*
ліфікаційна комісія суддів України дійшла висновку,
що рішення щодо відмови в наданні рекомендації
для обрання безстроково на посаду судді Н*кого су*
ду Н. винесено з дотриманням норм чинного зако*
нодавства та відповідає дійсним обставинам
справи, а за скаргою судді Н. для призначення їй
повторного (додаткового) іспиту підстав не вста*
новлено.
Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів Ук*
раїни скаргу судді Н. залишено без задоволення, в
призначенні повторного (додаткового) іспиту від*
мовлено.
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Дисциплінарне провадження — це процедура пере*
вірки та розгляду кваліфікаційною комісією суддів
офіційного звернення, в якому містяться відомості
про порушення суддею вимог щодо його статусу,
посадових обов'язків чи присяги судді.
Згідно з частиною 2 статті 97 Закону України "Про
судоустрій України" право на ініціювання питання
про дисциплінарну відповідальність судді належить
народним депутатам України; Уповноваженому Вер*
ховної Ради України з прав людини; Голові Верхов*
ного Суду України (голові вищого спеціалізованого
суду щодо судді відповідного спеціалізованого суду,
за винятком ініціювання звільнення судді); міністру
юстиції України; голові відповідної Ради суддів; чле*
нам Ради суддів України.
Офіційне звернення особи, що ініціює порушення
дисциплінарного провадження, повинно містити
конкретні відомості про порушення суддею вимог
щодо його статусу, посадових обов'язків чи присяги
судді, а також їх обґрунтування з наведенням відпо*
відних доказів.
Не підлягає розгляду кваліфікаційною комісією суд*
дів офіційне звернення, в якому ініціюється пору*
шення дисциплінарного провадження щодо судді з
приводу незакінченої розглядом справи, яка знахо*
диться в його провадженні, а також за наслідками
розгляду справ, судові рішення щодо яких не набра*
ли чинності.
Необхідно мати на увазі, що відповідно до частини
2 статті 31 Закону України "Про статус суддів" скасу*
вання або зміна судового рішення не тягне за со*
бою дисциплінарної відповідальності судді, який
брав участь у винесенні цього рішення, якщо при

цьому не було допущено навмисного порушення за*
кону чи несумлінності, що потягло за собою істотні
наслідки.
Правильність застосування судами першої інстанції
норм чинного законодавства може бути перевірена
тільки судами апеляційної та касаційної інстанції.
Згідно зі статтею 74 Закону України "Про судоустрій
України" у системі судоустрою України діють
кваліфікаційні комісії суддів загальних суддів,
кваліфікаційна комісія суддів військових судів, Ква*
ліфікаційні комісії суддів відповідних спеціалізова*
них судів, Вища кваліфікаційна комісія суддів
України.
У відповідності до статті 98 Закону України "Про су*
доустрій України" дисциплінарне провадження що*
до суддів місцевих судів здійснюють кваліфікаційні
комісії суддів відповідних апеляційних округів піс*
ля проведення уповноваженими органами перевір*
ки даних про наявність підстав для притягнення
судді до дисциплінарної відповідальності і внесен*
ня ініційованого подання про дисциплінарну від*
повідальність на підставі статті 97 вищезазначеного
закону.
Вища кваліфікаційна комісія суддів України діє у ме*
жах повноважень, визначених статтею 84 Закону
України "Про судоустрій України", відповідно до
якої зазначена комісія розглядає звернення про
дисциплінарну відповідальність суддів апеляційних
судів, проводить пов'язані з цим службові перевір*
ки, за наявності підстав порушує дисциплінарні
провадження та вирішує справи про дисциплінарну
відповідальність суддів зазначених судів.

ППрроошшуу  рроозз''яяссннииттии,,  яяккиимм  єє  ппоорряяддоокк  ппррииттяяггннеенннняя  ддоо  ддииссццииппллііннааррннооїї  ввііддппооввііддааллььннооссттіі  ссууддддіі  ммііссццееввооггоо  ааббоо
ааппеелляяццііййннооггоо  ссууддуу??

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДІ
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ЯЯкк  ззддііййссннююєєттььссяя  ззааррааххуувваанннняя  ддоо  ккааддррооввооггоо  ррееззееррввуу  ккааннддииддааттаа  ннаа  ппооссааддуу  ссууддддіі??

Відповідно до вимог Положення про формування
кадрового резерву на посади суддів місцевих та апе*
ляційних судів, зареєстрованого в Міністерстві юс*
тиції України 21 серпня 2006 року за № 991/128651,
кадровий резерв формується за заявами кандидатів:
1. На посади суддів місцевих загальних і місцевих
спеціалізованих судів з:

* осіб, які успішно склали кваліфікаційний іспит
і отримали висновок кваліфікаційної комісії
суддів про складення іспиту і підготовленість до
судової роботи, але не рекомендовані кандида*
тами у професійні судді за браком вакантних
посад;

* осіб, які успішно склали кваліфікаційний іспит
і отримали висновок кваліфікаційної комісії
суддів про складення іспиту і підготовленість до
судової роботи, рекомендовані кандидатами у
професійні судді, але не рекомендовані Вищою
радою юстиції з причин, якщо за кандидата
проголосувало менше половини від конститу*
ційного складу Вищої ради юстиції (після отри*
мання рішення Вищої ради юстиції).

Кандидат на посаду судді, який зарахований до кад*
рового резерву на заміщення вакантної посади суд*
ді, перебуває у резерві три роки з моменту
складення кваліфікаційного іспиту.

До заяви кандидат на посаду судді додає такі обліко*
во*характеризуючі документи:

• особову картку за формою П*2ДС та автобіогра*
фію, написану власноручно;

• засвідчені в установленому порядку копії дип*
лома з додатком про здобуття вищої юридичної
освіти, паспорта, трудової книжки;

• копію документа про закінчення навчального
закладу з фахової підготовки професійних суд*
дів (у разі наявності);

• характеристику з останнього місця роботи кан*
дидата на посаду судді;

• декларацію про доходи за минулий рік;
• засвідчені в установленому порядку копії рі*

шень уповноважених державних органів про
звільнення (для осіб, які раніше уже обіймали
посаду судді, а на час подання документів не
працюють суддею);

• довідки про стан здоров'я, відсутність хро*
нічних психічних захворювань та інших за*
хворювань, що перешкоджають виконанню
обов'язків судді, відсутність чи наявність суди*
мості, про відсутність рішень суду про ви*
знання особи недієздатною чи обмежено
дієздатною.
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