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У травні цього року розпочалася робота оновле(

ного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів

України, яка має працювати визначений законом

термін у три роки. З відомих причин була велика

перерва у діяльності ВККСУ, що не могло не впли(

нути на своєчасний розгляд матеріалів з питань, які

віднесені до компетенції Вищої кваліфікаційної ко(

місії, зокрема:

( надання висновку про можливість обрання на

посаду судді безстроково;

( присвоєння суддям кваліфікаційних класів;

( дисциплінарні провадження щодо суддів апеля(

ційних судів.

На початок роботи ВККСУ нової каденції чекали

свого розгляду 227 матеріалів з різних питань, в то(

му числі 117 суддів чекали висновку ВККСУ для об(

рання їх на посаду судді безстроково, 39 суддів

мали обиратися шляхом переведення на посаду

судді в суди вищого рівня або ж інших судових

юрисдикцій, 40 суддів чекали розгляду матеріалів

щодо присвоєння їм більш високого кваліфікацій(

ного класу.

Особливу тривогу викликає те, що серед матері(

алів щодо надання висновку для обрання суддів

безстроково 48 претендентів на безстрокове об(

рання їх на суддівську посаду вже втратили свої

суддівські повноваження через сплив п'ятирічного

терміну, на який вони були призначені.

Три засідання ВККСУ в червні—липні цього ро(

ку суттєво не змінили кількості матеріалів, пода(

них на розгляд. Станом на 1 вересня 2009 року

чекають свого розгляду 390 матеріалів з різних пи(

тань, вирішення яких відноситься до компетенції

ВККСУ, в тому числі 243 матеріали про обрання

суддів безстроково, серед них 27 суддів уже втра(

тили свої повноваження, у 216 суддів повноважен(

ня закінчуються у вересні та листопаді цього року.

Отже, комісія найближчим часом має виконати

значний обсяг роботи для наступного розгляду

матеріалів Верховною Радою України і обрання

суддів безстроково.

Разом з тим, як відомо, чинне законодавство пе(

редбачає виконання членами ВККСУ своїх обов'яз(

ків на громадських засадах, що створює серйозні

проблеми для своєчасного проведення засідань ко(

місією у правомочному складі та розгляду отрима(

них матеріалів.

У цих умовах особливе значення має своєчасне

подання матеріалів для кваліфікаційної атестації

суддів і подальше їх направлення на розгляд Вер(

ховною Радою України. Практика показує, що

затримка в направленні окремих матеріалів відбу(

вається і з вини суддів, які претендують на без(

строкове обрання їх на посаду судді. Слід мати на

увазі, що подібне ставлення претендентів на без(

строкове обрання їх суддями до дотримання норм

і правил оформлення документів може вплинути і

на результати кваліфікаційної атестації.

Викликає також тривогу існуюча на сьогодні

практика одночасного призначення суддів на

п'ятирічний термін у великій їх кількості (до 200

осіб і більше). Через п'ять років їх повноваження

одночасно спливають і очевидно, що за існуючою

сьогодні процедурою своєчасне їх обрання без(

строково є досить проблематичним. По суті вже

сьогодні закладаються проблеми своєчасного по(

повнення суддівського корпусу.

До чого це призводить видно вже зараз. Посади

в судах займають судді, котрі втратили свої повно(

важення через закінчення терміну, на який були

призначені, й, отже, не можуть здійснювати право(

суддя і тим самим забезпечувати реалізацію прав

громадян на судовий захист.

Заслуговує на увагу рівень професійної підготов(

ки претендентів на безстрокове обрання суддями,

особливо стосовно знання змін, внесених до чин(

ного законодавства, і практики його застосування.

Постійно підтримувати свою професійну компе(

тентність — це важлива складова службових

обов'язків судді й одне з правил Кодексу професій(

ної етики судді, затвердженого V З'їздом суддів Ук(

раїни.

Правових проблем належного регулювання

механізму кваліфікаційної атестації суддів при об(

ранні (призначенні) їх на посаду судді та вирішен(

ні питань дисциплінарної відповідальності суддів

за порушення присяги чимало. Ці проблеми мають

бути вирішені на законодавчому рівні в ході по(

дальшого проведення судово(правової реформи,

позитивних результатів якої так довго чекають як

суспільство, так і суддівський корпус, і яке має на

меті забезпечити ефективний судовий захист по(

рушених прав і свобод людини і громадянина в Ук(

раїні.
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кваліфікаційної комісії

суддів України 

Бойко В.Ф. 
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Одним з обґрунтованих нарікань на адресу су(

дової влади в Україні є її закритість. 

Окремі аспекти діяльності органів судової влади

і суддівського самоврядування залишаються поза

громадської уваги саме внаслідок відсутності нала(

годженої системи розповсюдження інформації.

Мало хто з громадян і навіть не всі юристи знають

про інститут дисциплінарної відповідальності суд(

дів за порушення ними вимог закону чи присяги.

Брак інформації про можливість притягнення суд(

ді до дисциплінарної відповідальності та реальне

застосування санкцій до конкретних суддів сприяє

формуванню у суспільстві враження про повну без(

карність суддів і зневіри до системи в цілому.

Тим ціннішою є ініціатива заповнення цього ін(

формаційного вакууму.

З метою підвищення прозорості у сфері притяг(

нення суддів до дисциплінарної відповідальності

зроблено важливий крок: на виконання указу Прези(

дента України від 11 вересня 2006 року № 742/2006

«Про Концепцію подолання корупції в Україні

"На шляху до доброчесності"» та розпорядження

Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 р.

№ 657(р «Про затвердження плану заходів щодо

реалізації Концепції подолання корупції в Україні

"На шляху до доброчесності" на період до 2010 ро(

ку» Вища кваліфікаційна комісія суддів України

(далі — ВККСУ) за фінансової підтримки проекту

Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)

"Україна: верховенство права" (далі — Проект) під(

готувала і видала “Збірник рішень кваліфікацій�
них комісій у дисциплінарних справах. 2007
рік” з аналізом практики застосування дисциплі(

нарних стягнень щодо суддів і оприлюдненням

власне текстів рішень.

Робота над цим виданням тривала більше року:

працівники секретаріату ВККСУ та усіх кваліфіка(

ційних комісій суддів загальних та спеціалізова(

них судів зібрали рішення, Проект залучив

відомих експертів у цій сфері для здійснення ана(

лізу зібраних рішень. У виданні вперше проаналі(

зовано відповідні рішення на предмет характеру і

частоти вчинення дисциплінарних проступків,

наведено дані про осіб, щодо яких були застосова(

ні заходи впливу, включаючи вік та досвід роботи

суддею. Рішення, які оскаржувалися до Вищої ради

юстиції України, супроводжуються відповідними

рішеннями цієї установи.

Важливою ознакою цього видання є статис(

тичні дані, які вперше отримані й розміщені у

формі таблиці на зразок тих, що застосовуються

у США. Незважаючи на те, що не всі рішення міс(

тять необхідну інформацію для аналізу повної

картини щодо дисциплінарної практики суддів

та проступки, певні дані варто навести. Несподі(

вано виявилося, що проблеми дисциплінарного

характеру виникають частіше не у молодих суд(

дів, а у тих, що призначені безстроково. Так, по(

над 70% суддів, притягнених до відповідальності,

мали досвід роботи суддею більше 10 років, а

майже 21% — від 5 до 10 років; вік суддів, які при(

тягалися до відповідальності, у 33% складав біль(

ше 50 років, а у майже 62% — від 40 до 50; 73%

суддів вперше притягувалися до відповідальності,

а 27% — повторно. За результатами розгляду ма(

теріалів дисциплінарних справ на суддів у 84%

ВІДКРИТІСТЬ СУДОВОЇ ВЛАДИ ПІДВИЩУЄТЬСЯ

Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Україна: верховенство права" 

Бірюков О.М., Петрова Н.І.

Вийшло друком нове видання: 
Збірник рішень кваліфікаційних комісій суддів у
дисциплінарних справах. 2007 рік / Вища кваліфі4
каційна комісія суддів України. — К.: Юрінком Ін4
тер, 2009. — 1312 с. 
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Но
ви

ни ситуацій виносилася і накладалася, догана, а у

16% застосовувалося пониження у кваліфікацій(

ному класі.

Іншою несподіванкою виявилося те, що за на(

явності визначених законом 6 категорій осіб, які

мають право ініціювати притягнення судді до дис(

циплінарної відповідальності (серед них 450

народних депутатів), активно цим правом корис(

туються саме судді щодо своїх колег: 53% таких

подань ініціювалися членами Ради суддів України

і у 34% випадків — головою Ради суддів, що зага(

лом складає 87%.

Це спростовує два міфи, які активно циркулю(

ють в професійному середовищі: 1) начебто судо(

ва влада — це суцільна корпоративна солідарність

і очищення якості суддівських кадрів можливе ли(

ше ззовні;  2) що звернення членів парламенту до(

мінують у дисциплінуванні суддів.

Міністром юстиції України було зініційовано

7% подань (у двох випадках було відмовлено у по(

рушенні дисциплінарного провадження), народ(

ними депутатами — 6%. Цікаво, що згідно з тією

інформацією, яка була в наявності, Уповноваже(

ною Верховної Ради України з прав людини не бу(

ло ініційовано жодного офіційного подання про

притягнення суддів до дисциплінарної відпові(

дальності.

Зауважимо, ці дані отримані внаслідок аналізу

наявної інформації. У половині рішень така ін(

формація відсутня, тому спеціалісти ВККСУ роз(

робляють і планують впровадити стандартні

зразки рішень з метою забезпечення повноти ін(

формації та зручності користування нею у по(

дальшому як працівниками судової системи, так й

громадянами.

Як зазначає у вступному слові голова ВККСУ

другої каденції (2006—2009 рр.), суддя Верховно(

го Суду України Ігор Леонович Самсін, цей збір(

ник сприятиме підвищенню рівня прозорості та

підзвітності суддів, допоможе значною мірою уза(

гальнити дисциплінарну практику і стане важли(

вим джерелом інформації для кваліфікаційних

комісій суддів у вдосконаленні їх діяльності.

Насамкінець зазначимо, що члени ВККСУ, ке(

рівництво Проекту та учасники публічних заходів,

що постійно проводяться під егідою Проекту для

суддів, працівників судів та представників неуря(

дових організацій, які здійснюють свою діяльність

у цій сфері, висловлювали впевненість у тому, що

продовження практики публікування такого ви(

дання сприятиме більшій відкритості судової вла(

ди, підвищенню відповідальності суддів при

здійсненні правосуддя, а також належній поведін(

ці суддів поза судом.
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У партнерстві з Академією суддів України
проектом Агентства США з міжнародного розвит(

ку "Україна: верховенство права" у Києві, Львові та

Луцьку організовано і проведено друге коло семі(

нарів за темою "Написання судових рішень",
слухачами яких були біля ста українських суддів.

Вперше такі семінари було проведено у Києві та

Одесі у червні 2008 року.

Скептичний читач може піддати сумніву дану

ініціативу, адже вимоги до структури та змісту су(

дового рішення (ухвали/постанови/рішення/ви(

року) сформульовано в процесуальних нормах.

Тому на перший погляд не зрозуміло, чого можна

навчати в таких семінарах.

Під час відкриття семінарів і при з'ясуванні очі(

кувань учасників майже всі вони торкалися теми

виконання судових рішень. Мовляв, чого варте су(

дове рішення, якщо воно не виконується, тому

більш важливо дбати про вдосконалення роботи

державних виконавчих служб. На початку семіна(

ру більшість суддів не бачила причинно(наслідко(

вого зв'язку між якістю рішення і проблемою його

виконання. 

Між тим залучені проектом експерти зі США

суддя у відставці Ніл Нетесайм та професор права

і філології Рональд Гофер толерантно і без пов(

чань провели курс у такий спосіб, що учасники

здивовано погодилися з важливістю подібних за(

ходів.

Потреба впровадити навчальний курс "Напи(

сання судових рішень" в програму Академії суддів

України виникла ще в момент, коли набув чиннос(

ті Закон "Про доступ до судових рішень" і з'явився

Єдиний державний реєстр судових рішень.

Можна багато дискутувати щодо проблемних

аспектів закону і його вимоги про розміщення

всіх рішень на веб(ресурсах, але ідея закону в очах

громадян виглядає досить привабливо, бо суттєво

спрощує доступ до рішень суду і розширює коло

адресатів.

Якщо раніше проголошене рішення було ціка(

вим за своїм результатом і важливим в основному

для учасників судового процесу, ними вивчалося і

за потреби оскаржувалося і зрештою ставало архів(

ним документом у приватному архіві чи архіві суду,

то тепер розміщені в мережі світової павутини рі(

шення доступні будь(коли і з будь(якої відстані.

Їх читає юридична спільнота з метою ознайом(

лення з судовою практикою по різних категоріях

справ, їх читають судді судів різних рівнів , журна(

лісти, правозахисники та всі охочі, бо не треба

просити дозволу на доступ.

Отже, в минулому залишилась ситуація, коли

нечітке, складене з граматичними помилками чи

зарозумілою виключно правничою лексикою рі(

шення судді бачило обмежене коло осіб. Нині та(

ка якість рішень неприйнятна з кількох причин:

1) неякісне рішення формує думку про низький

професійний рівень судді;

2) незрозуміле рішення дратує і того, хто виг(

рав справу, і того, хто її програв, бо у першому ви(

падку сторона не впевнена, що таке рішення

вистоїть апеляцію, а сторона, що програла, має

проблеми зрозуміти, чому програла і що саме ос(

каржувати;

3) судді апеляційного суду змушені витрачати

набагато більше часу на вивчення погано складе(

них і скупо мотивованих рішень;

4) сформульоване в неналежних правових ка(

тегоріях рішення неможливо виконати (скажімо, у

справі про самочинне будівництво суддя позитив(

но вирішує вимогу про узаконення такого будів(

ництва і резолютивну частину свого рішення так і

формулює. Виконати таке рішення неможливо, бо

виконавча служба не розуміє, що треба зробити

для такого узаконення. Законом передбачено у та(

ких ситуаціях визнання права власності з усіма

правовими наслідками).

Таким чином, якщо структура та процесуальні

вимоги до змісту рішення залишилися такими,

якими були багато років тому, то світ навколо змі(

нився. Саме це поки що не усвідомлюється і не

враховується більшістю представників суддівсько(

го корпусу.

1 Проект "Україна: верховенство права" реалізується в Україні з квітня 2006 року (до липня 2010 року) в рамках

міждержавної угоди між урядом України і урядом США і має за мету сприяти завершенню судової реформи. Парт(

нерами проекту є Міністерство юстиції України, Верховний Суд України, Державна судова адміністрація , Академія

суддів, Вища рада юстиції, Рада суддів України, Вища кваліфікаційна комісія суддів України та Вищий адміністра(

тивний суд України.

НАПИСАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Заступник керівника проекту "Україна: верховенство права" 1

Петрова Н.І. 
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маючи часу блукати в Інтернеті, навряд чи дума(

ють про те, що потенційні позивачі/відповіда(

чі/адвокати саме там шукають їх прізвища,

звіряють якість роботи за кількістю скасованих

чи змінених рішень, знаходять суддів з таким са(

мим прізвищем, проводять фамільні паралелі

суддів та працівників правоохоронних органів

або суддів місцевих та вищих судів і т.д. і ще за(

довго до початку судового розгляду справи ма(

ють можливість і підстави сформувати свою

думку про нейтральність чи потенційну уперед(

женість судді, до якого надійде чи вже надійшла

їх справа.

Ось саме так і формується думка громадян про

стан справ у судовій системі.

Питання браку кадрів, надмірне навантаження

справ на кожного суддю, яке, зрозуміло, впливає

на якість судових рішень, і взагалі проблеми в су(

довій системі, як би це цинічно не звучало, не ці(

кавлять громадськість.

Кожен, кому доводиться зіткнутися з україн(

ським правосуддям, дбає про одне — отримати

справедливе вирішення своєї справи. Бо це йо(

го/її справа. Вона — єдина для цієї особи, і від су(

дового рішення по ній залежать життєво важливі

речі, як(то майно чи його кількість, можливість

виховувати після розлучення дітей чи питання

особистої свободи (у кримінальних справах).

Хіба не так само судді/юристи як споживачі

послуг інших публічних сфер ставляться, скажімо,

до проблем у галузі охорони здоров'я. Нас не ціка(

вить, чому лікарі у потертих халатах, чому бракує

одноразових шприців чи нащо складається спи(

сок ліків для хворого і передається нам. Ми хоче(

мо до себе як до пацієнта уваги лікаря і його

професіоналізму в нашому лікуванні.

Отже, якісне рішення суду по суті є важли4
вим компонентом формування і підтримання
рівня довіри суспільства до судової системи.

І, нарешті, міжнародний аспект цієї теми.

З вересня 1997 року Україна ввійшла в сферу

юрисдикції Європейського суду з прав людини.

Право на індивідуальні звернення українців до

цього суду є поза зоною будь(чийого контролю.

Громадяни активно цим правом користуються, до(

даючи до своїх заяв копії судових рішень україн(

ських суддів.

Неодноразово Високий Суд у рішеннях по ук(

раїнських справах висловлювався щодо якості

рішень національних судів у частині обґрунту(

вання та співставлення обставин справ із виснов(

ками суддів, на кшталт, не зрозуміло, чому суд

дійшов такого чи такого висновку тощо. Не вик(

лючено, що саме це ставало підставою негатив(

ного рішення.

Втім це лише один аспект теми. Іншим аспек(

том постає потреба навичок українських суддів

орієнтуватися у масиві рішень Європейського су(

ду з прав людини взагалі або хоча б стосовно Ук(

раїни.

Рішення Європейського суду з прав людини є

добрим зразком не лише щодо їх внутрішньої ор(

ганізації (нумерація аргументів), що значно по(

легшує роботу з текстом рішення як таким, але й

щодо використання у їх тексті посилань на преце(

дентні рішення (назва справи, номер і дата рішен(

ня, номер підпункту тощо) в обґрунтування

правової позиції.

Поодинокі українські судді звертають увагу на

такі "деталі", однак ці деталі суттєві, бо відомий

випадок, коли український суддя без жодних по(

силань на конкретні рішення Євросуду, а лише за(

галом — постановив припинити випуск засобу

масової інформації з майже мільйонним тиражем

примірників і кількамільйонною аудиторією чита(

чів.

Тепер, коли проти України постановлено у

Страсбурзі понад 200 рішень, судова влада не тіль(

ки може, але як одна з гілок державної влади зо(

бов'язана знати і враховувати ті рішення у судовій

практиці, вдаючись до посилань на них у визна(

ний в світі спосіб.

Досі йшлося про рішення судді місцевого суду.

Аналогічні проблеми тільки під іншим кутом зору

присутні й у рішеннях колегій суддів апеляційної

інстанції.

Поверховий розгляд або й відверте ігнорування

суддями апеляційного суду аргументів апелянта

щодо неправомірності дій судді під час слухання

справи у першій інстанції можуть призвести до

програшу справи державою Україна у Страсбурзі

за статтею 6 Європейської конвенції про захист

прав людини і основоположних свобод (справа
Білухи проти України, заява № 339497/02, рішен>
ня від 9 листопада 2006 року).

І, навпаки, чітке формулювання позиції апеля(

ційного суду щодо таких аргументів свідчить про

уважний розгляд апеляційної скарги.

На завершення важливо додати, що спільно з

американськими викладачами семінар проводили

й українські судді, які пройшли попередньо додат(

кову підготовку з питань методики викладання до(

рослим і по суті тематики і в подальшому будуть

самостійно проводити такі семінари на базі регіо(

нальних відділень Академії суддів України.
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Важливим кроком до наближення національної

правової системи до європейських демократич(

них стандартів, безумовно, є вдосконалення судо(

вої системи. І відповідна реформа вже почалась.

Деякі інституційні перетворення вже відбулися

(сьогодні ми маємо цілком життєздатну та ефек(

тивну систему адміністративних судів). Хоча пот(

рібно визнати: серед науковців та практиків є як

прибічники, так і супротивники цих змін.

Особисто моя думка щодо ефективності змін у

судоустрої полягає у дуже простій і старій, як

юриспруденція, тезі: якщо не міняти змісту (сере(

дини, сенсу, наповнення), то зміна форми (або,

якщо хочете, "формальна" зміна) нічого докорін(

ного в систему не принесе.

Говорячи про зміст, я маю на увазі не законо(

давство та доктрину, на яких будується система

судоустрою. Під змістом я розумію тих, хто судо(

чинство відправляє: від судді в першій інстанції в

найменшій адміністративно(територіальній оди(

ниці України до суддів Верховного та Конститу(

ційного судів України. Всі судді складають систему

судочинства, вони — ця система, і те, наскільки

вона буде працювати ефективно, справедливо, за(

конно і незалежно, в першу чергу залежить від

суддівського корпусу.

Безумовно, можна навести ще не один чинник

для перерахованих вимог до системи судоустрою,

які ставляться в демократичних державах, як(от

матеріальне забезпечення судової системи, відсут(

ність тиску з боку органів державної політичної

влади.

Проте основний чинник працює зсередини

системи і тому є визначальним.

З огляду на це актуальності набуває питання до(

бору суддів, яке і підлягає опрацюванню як на

практичному, так і на теоретичному рівнях.

На сьогоднішній день можна констатувати, що

кваліфікаційні комісії працюють на основі тради(

ційних підходів та застосовують практику добору,

в основі якої лежать не прописані та перевірені

методики і методології, а досвід і інтуїція членів

комісій. Я не кажу, що це погано або неприйнятно.

Просто вже цілком дозріло питання формування

єдиної методології оцінювання кандидатів на

посаду судді, яка б застосовувалась на всій терито(

рії України всіма органами, що здійснюють добір,

і забезпечувала б однорідну практику і, щонайго(

ловніше, єдині стандарти. Проте запровадження

методології оцінювання на сьогоднішній день без

введення конкурсного добору було б неефектив(

ним.

Чи можливо сьогодні за чинним законодав(

ством запровадити конкурсні засади професійно(

го добору суддів? Адже це означало б підняття

цього процесу на якісно новий рівень, високі

стандарти якого забезпечила б рушійна сила кон(

куренції серед кандидатів.

Так, ч. 1 статті 60 Закону України "Про судоус(

трій України" говорить про те, що добір кандида(

тів у професійні судді здійснюється з числа осіб,

які відповідають вимогам, встановленим частина(

ми другою і третьою статті 59 цього закону, за

результатами проходження кваліфікаційної атес(

тації відповідно до вимог цього закону.  На мою

думку, зазначена норма чітко вказує, що процес

добору починається після складання атестації з

числа осіб, які успішно склали кваліфікаційний іс(

пит. Іншими словами, конкурсний добір чинним

законодавством передбачений, але не реалізова(

ний у підзаконних актах. Таким підзаконним ак(

том має стати регламент кваліфікаційної комісії,

куди повинні увійти положення, що встановлю(

ють порядок проведення оцінки і прийняття рі(

шення кваліфікаційною комісією за результатами

конкурсу.

Відповідний проект змін до типових регламен(

тів підготовлено і він готовий до розгляду.

До речі, президентський проект закону про

статус суддів України чітко визначає у статті 24,

що добір суддів здійснюється на конкурсній ос(

нові.

Працюючи над проблемою єдності критеріїв

оцінювання, їх уніфікації та зведення в єдину ме(

тодику оцінювання, я поставив перед собою нас(

тупні завдання:

1. Зберегти ті історично виправдані традиційні

підходи, які є надбанням національної правової

культури.

2. Систематизувати та надати структурної виз(

наченості вимогам, що ставляться до кандидатів

на посаду судді.

3. Використати іноземний досвід для впровад(

ження новітніх методик визначення відповідності

ПРАКТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ КОМІСІЙ 
СУДДІВ У ДОБОРІ СУДДІВ 
ТА НОВІ ПІДХОДИ Суддя Верховного 

Суду України,

член Вищої кваліфікаційної

комісії суддів України 

Самсін І.Л.
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а кандидатів на посаду судді в практику національ(

них кваліфікаційних комісій.

4. Сформувати методику оцінювання та закріпи(

ти її нормативно для використання всіма органа(

ми, що відповідальні за добір професійних суддів.

Формування єдиної методики оцінювання кан(

дидатів на посаду судді та навіть суддів, які оби(

раються безстроково, пов'язане з дилемою, від

успішного подолання якої залежить рівень демо(

кратичності процедури добору.

Так, з одного боку, кваліфікаційний орган пови(

нен бути достатньо уповноважений законом для

того, щоб мати можливість дійсно визначити "на

що здатна" людина, яка хоче стати суддею. З іншо(

го боку, такі повноваження органу, що здійснює

добір, не повинні ні за яких умов бути необмеже(

ними настільки, щоб порушувати права кандида(

тів на формальну визначеність процесу. Ідеться

про те, що, вирішивши взяти участь у конкурсі на

зайняття посади судді, особа має приблизно зна(

ти, з якими питаннями їй доведеться зіткнутись,

до чого їй готуватись і на які стандарти орієнтува(

тись. Інакше кажучи, свобода кваліфікаційного

органу не повинна конкурувати зі свободою та

правами кандидатів.

З огляду на це навіть найбільш суб'єктивні кри(

терії оцінки повинні отримати об'єктивні характе(

ристики, що виражаються через реально існуючі

елементи професійного портрету кандидата на

посаду судді.

Отже, необхідно віднайти справедливий ба(

ланс, відобразити в законі "золоту середину", на(

давши органу, що здійснює відбір, достатньо

свободи, не порушивши при цьому свободи кан(

дидата на посаду судді.

Намагаючись вирішити цю дилему на рівні тео(

ретизування, я в першу чергу стикнувся з питан(

ням критеріїв професійного та особистого

характеру, яким мають відповідати кандидати на

посаду судді.

Передусім потрібно розуміти, що є критерії

традиційні, тобто сформовані історично у сус(

пільній думці вимоги до особи, що претендує на

посаду судді.

Це чесність, порядність, моральність, принци(

повість, повага до людини та її прав, розуміння

проблем, з якими стикаються громадяни у повсяк(

денному житті, усвідомлення історичних реалій, в

яких розвиваються держава і соціум. Частково пе(

рераховані критерії знайшли своє відображення в

законі про статус суддів і судоустрій, а також в

процесуальних законах. Скажімо, це обов'язок

судді бути неупередженим щодо сторін та інших

учасників процесу, заявляти самовідводи у разі

виникнення обставин, які не дозволяють йому бу(

ти безстороннім, та, найголовніше, обов'язок від(

правляти справедливе правосуддя.

Як перевірити наявність таких якостей? І чи по(

винні вони мати таку ж вагу при оцінці кандидата

на відповідність посаді судді, як професійні (діло(

ві), або їм слід надавати навіть більшого значення

і у разі виявлення несумісних з ними рис або

вчинків — не приступати взагалі або припиняти

подальшу перевірку інтелектуальних здібностей

особи?

Одночасно, якщо намагатись встановити відпо(

відність кандидата цим якостям ще на стадії реко(

мендації на перше призначення, то існує велика

імовірність повернення до методів, які ми всі на(

магаємось забути.

Тому на стадії добору видається достатнім обме(

житись психологічними тестами, спеціально роз(

робленими фахівцями, і співбесідою із психологом,

який повинен за результатами співбесід і на підста(

ві опрацьованих тестів надати висновок, що буде

спрямовуватись до кваліфікаційної комісії.

Більш ретельно потрібно, на мою думку, підійти

до оцінки цих якостей при обранні суддею без(

строково. Тим більше, що для встановлення від(

повідності особи цим якостям по закінченні

п'ятирічного строку першого призначення буде

значно простіше.

Існує також інша група критеріїв, які складають

об'єктивну основу для здійснення функції судо(

чинства. Їх можна умовно позначити як риси інте(

лектуально(особистісного характеру.

Звичайно, в цьому контексті прийнято гово(

рити про професійну підготовку та знання права,

його традицій та змісту законодавства. Але лише

знання законодавства для судді недостатньо. Тут

необхідно значно більше — це вміння інтерпре(

тувати, тлумачити закон, викладати свою думку в

рішенні так, щоб її міг зрозуміти кожен. Ясно, що

це вміння розвивається з досвідом і роками прак(

тики на суддівській посаді. Проте здатність логіч(

но мислити, критично аналізувати, співставляти

норму права з обставинами спору — це, безумов(

но, ті якості інтелекту, які повинні бути прита(

манними кожній особі, яка претендує на посаду

судді.

Тепер щодо особистісної сторони інтелекту

кандидата на посаду судді. Юридична професія —

це вічне навчання, а на посаді судді — тим більше.

Адже не буває такого, щоб суддя розглядав одно(

типні справі, в його провадженні різноманітні

спори в межах відповідної спеціалізації. Тому, бе(

зумовно, кандидат на посаду судді повинен вияви(

ти здатність швидко засвоювати і опрацьовувати

нову інформацію правового характеру. Іноді від

судді вимагається знання основ економіки та фі(

нансів або інших наук. Тому в цілому кандидат по(

винен бути ерудованою людиною, яка тягнеться

до знань і прагне збагатити свій суддівський сві(

тогляд та підвищити професійний рівень.
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аДумаю, що науковий ступінь кандидата на по(

саду судді повинен розглядатись як перевага.

Визнаю, що існує і протилежна позиція, начебто

науковці далекі від практики і надмірне теорети(

зування предмету дослідження не є позитивним

для відправлення судочинства. Буває і так. Однак

потрібно взяти до уваги, що наукова праця — це

праця постійного вдосконалення і пошуку істи(

ни, якщо особа вже звикла працювати в такому

руслі, вона так працюватиме довіку. Знову ж та(

ки, це також і відповідний стиль викладення ду(

мок в логічній послідовності та стислій формі,

це обізнаність з різними поглядами на вирішен(

ня одної проблеми і, головне, це здатність оби(

рати правильне або принаймні логічне і

обґрунтоване рішення, навколо якого ведеться

дискусія.

Окремо хотілось би сказати про мотивацію

кандидата на посаду судді, тобто чому юрист вирі(

шив присвятити себе саме цій діяльності, яка

пов'язана з багатьма обмеженнями і великим на(

вантаженням, а іноді (якщо говорити про перші

інстанції) з не зовсім зручними умовами праці.

Тому питання "що підштовхнуло людину до об(

рання саме цієї діяльності для себе?" має бути

обов'язково з'ясоване органами, відповідальними

за професійний добір.

З'ясування відповідності всім цим якостям —

процес не миттєвий, і це очевидно. Тому потрібно

підтримати ініціативу провідних навчальних

закладів, що вже декілька років успішно впровад(

жується, щодо забезпечення післядипломної під(

готовки юристів, які бажають стати суддями. Адже

протягом дворічного терміну навчання вивчити

кандидата набагато легше і результат буде точні(

ший.

Звичайно, не можна перетворювати спеціальну

підготовку для кандидатів на посаду судді в дов(

готривалий процес, рівнозначний отриманню

другої юридичної освіти. Натомість це має бути

максимально інтенсивний та практично орієнто(

ваний курс, розрахований в першу чергу на тих

слухачів, які не мають досвіду роботи в суді (на

посаді помічника судді).  Наприклад, європейські

держави (Франція, Німеччина, Іспанія, Португа(

лія), де спеціальну підготовку визнано необхід(

ною, використовують дві моделі підготовки —

модульну та комбіновану. При модульній підго(

товці навчальна практика а суді чергується з прак(

тичними заняттями в центрах підготовки суддів,

які проходять протягом тривалого часу, інколи на(

віть довше року. Спираючись на навчальний про(

цес, який обов'язково орієнтований на практичні

аспекти суддівської професії, вони вдосконалю(

ють свою підготовку під час проходження практи(

ки в судах і часом факультативно в інших

державних установах.

Комбінована модель передбачає поєднання

практичної діяльності на посаді судді та навчання

в групах під керівництвом високваліфікованих та

досвідчених суддів. Завдяки такому навчанню кан(

дидати на посаду судді отримують змогу опанува(

ти систему знань та вмінь, необхідних для

суддівської професії, про що зазначалось раніше,

наприклад ведення судового засідання, збір, дос(

лідження та оцінку доказів та, врешті(решт, скла(

дання грамотного та обґрунтованого судового

рішення.

До речі, при запровадженні обов'язкової підго(

товки для осіб, які претендують на посаду судді,

можна вирішити проблему єдиного підходу до

оцінювання рівня професійних знань претен(

дентів. Так, випускний іспит програми підготовки

професійних суддів може бути одночасно кваліфі(

каційним іспитом.

Складові кваліфікаційного іспиту як окремої

визначеної законодавцем форми атестування по(

винні надавати можливість здійснити всебічну і

максимально достовірну оцінку якостей кандида(

та на посаду судді. З огляду на це пропонується

запровадити три стадії кваліфікаційного іспиту:

( письмова частина (тестування і реферат);

( співбесіда;

( усна частина (ситуаційні завдання).

Тестування як елемент письмової частини іспи(

ту є порівняно новим способом вимірювання

знань. Проте, спираючись на європейський дос(

від, потрібно впевнено заявити, що даний спосіб є

достатньо ефективним. Подібна атестаційна прак(

тика широко застосовується в країнах Європи,

зокрема в Іспанії, Франції, Італії, Нідерландах, Авс(

трії тощо.

Запровадження тестування як загальної форми

оцінювання є можливим, виходячи із положень

законів України "Про судоустрій України", "Про

статус суддів", "Про Вищу раду юстиції", рекомен(

дацій парламентських слухань на тему "Про стан

правосуддя в Україні", схвалених Постановою

Верховної Ради України від 27 червня 2007 року

№ 1245, Концепції вдосконалення судівництва для

утвердження справедливого суду в Україні відпо(

відно до європейських стандартів, схваленої Ука(

зом Президента України від 10 травня 2006 року

№ 361.

Повертаючись до проблеми методології (або

методики) оцінювання кандидатів на посаду судді

як окремого систематизованого нормативного

документу, потрібно зазначити, що в європей(

ських державах подібні документи існують і ус(

пішно застосовуються на практиці. Ми звернулись

до  методичних рекомендацій з оцінювання, які

використовуються відповідними органами Феде(

ративної Республіки Німеччина. Потрібно відзна(

чити високий рівень наукового опрацювання і
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а узагальнення, який використаний при складанні

цього документу. Саме завдяки цьому, на мою дум(

ку, дані методичні рекомендації відзначаються ла(

конічністю та ємністю одночасно, що дуже

важливо в аспекті правозастосування.

Аналізуючи можливість застосування такого

підходу у вітчизняних реаліях, слід підкреслити

його цілковиту прийнятність лише за умови ре(

тельного коригування на національні потреби і

традиції. Деякі напрями оцінювання для нас не

зовсім зрозумілі та потребують впровадження, де(

які підходять, але потребують уточнення. Головне,

що існує зразок документа, який повинен з попе(

реднім доопрацюванням бути розроблений і в Ук(

раїні.

Виходячи з таких міркувань, нами було визна(

чено наступні напрями оцінювання кандидатів на

посаду судді або судді, якому надається висновок

на безстрокове обрання:

1. Юридична (загальна і спеціальна) компетенція.

2. Ділові якості.

3. Соціальна свідомість.

4. Здатність до адміністрування.

Кожен із вищеперахованих напрямів має свої

критерії, відповідність яким визначає, наскільки

особа, що оцінюється, буде ефективно працювати

на посаді судді.

Так, наприклад, юридична компетенція як нап(

рям оцінювання складається з наступних критеріїв:

( фахова кваліфікація (загальноправова та від(

повідно спеціалізації суду);

( розуміння посади судді;

( володіння юридичною методологією (здатність

аргументувати, критично мислити, оцінювати об(

ставини, співвідносити норму права з конкретним

конфліктом);

( вміння вести судове засідання;

( здатність засвоювати нову правову інформа(

цію.

У свою чергу кожен із зазначених критеріїв

розкривається через відповідний зміст. Зокрема,

розуміння посади судді означає, що кандидат,

який піддається оцінці, є неупередженим, тримає

дистанцію і демонструє стриманість, цінує свою

незалежність. Юридична методологія як критерій

оцінювання розкривається через володіння техні(

кою тлумачення, аргументування своїх рішень та

логічність викладення думок у процесуальному

документі.

Особливість кожного з напрямів оцінювання

виявляється в першу чергу в тому, що оцінка про(

ходить за допомогою різних способів оцінюван(

ня. Так, наприклад, якщо встановлення рівня

юридичної компетенції може відбутись за допо(

могою тестування з юридичних дисциплін, надан(

ня на вирішення кандидату ситуаційних завдань,

поставлення кандидата перед практичними вип(

робуваннями, то з'ясування того, наскільки канди(

дат є соціально свідомим, потребує зовсім інших

методів. Серед таких методів провідне місце, на

мій погляд, посідає співбесіда поряд із психологіч(

ними тестами.

Зрозуміло, що запровадження такої методології

тягне за собою необхідність внесення змін до рег(

ламентів кваліфікаційних комісій, до яких потрібно

буде включити спеціальні положення, необхідні

для здійснення оцінки відповідно до визначених

напрямів.

Потребуватиме в такому разі вдосконалення і

регламент ВККСУ в частині визначення порядку

проведення кваліфікаційної атестації та співбесі(

ди.

На завершення хотілось би додати, що тільки

комплексний підхід дасть той результат, на який

сподіваються всі причетні до судової системи, а

саме перетворення якісного характеру, що відзна(

чаться позитивним чином на ефективності право(

суддя.
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Бойко Віталій Федорович
Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Народився 30 вересня 1937 року у селі Кропивне Ніжинського району Чернігів(

ської області.

Після закінчення у 1963 році Харківського юридичного інституту за спеціальніс(

тю "Правознавство" працював упродовж десяти років народним суддею, головою

Амур(Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська. Наступні

три роки — заступником голови Дніпропетровського обласного суду.

1976—1986 роки — голова Донецького обласного суду.

1986—1990 роки — перший заступник міністра юстиції УРСР.

1990—1992 роки — міністр юстиції України.

1990—1993 роки — голова Центральної виборчої комісії по виборах народних

депутатів України, по виборах Президента України, по проведенню всеукраїн(

ського референдуму щодо питань проголошення незалежності України.

З 1992 року — завідувач відділу національної безпеки, оборони, правопорядку і

надзвичайних ситуацій Кабінету Міністрів України.

З 1993 року — призначений надзвичайним і повноважним послом України в Рес(

публіці Молдова. Має дипломатичний ранг — надзвичайний і повноважний по(

сол України.

У грудні 1994 року обраний Головою Верховного Суду України. Суддя вищого

кваліфікаційного класу.

У вересні 1987 року нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ра(

ди УРСР.

Указом Президента України від 22 серпня 1996 року нагороджений Почесною

відзнакою Президента України, Указом Президента України від 27 листопада

2001 року — орденом Князя Ярослава Мудрого V ступеня.

У вересні 1997 року за вагомий особистий внесок у зміцнення законності й пра(

вопорядку, активну участь у проведенні судово(правової реформи указом Прези(

дента України присвоєно почесне звання "заслужений юрист України".

У квітні 2001 року та жовтні 2002 року нагороджений Почесною грамотою Вер(

ховної Ради України.

Має звання "почесний доктор" Міжнародної кадрової академії та Одеської наці(

ональної юридичної академії, доцент.

Автор 26 публікацій з питань становлення і розвитку в Україні судової влади. Іні(

ціатор багатьох законопроектів та пропозицій по вдосконаленню чинного за(

конодавства України, здійсненню судово(правової реформи в державі, один з

організаторів Спілки юристів України, почесний член Асоціації правників Укра(

їни.

Після виходу у відставку в жовтні 2002 року в зв'язку з досягненням віку, який не

дає права перебувати на посаді Голови Верховного Суду України, з листопада

2002 року працював віце(президентом — директором Інституту права імені кня(

зя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом.

У період з 1 липня 2005 року по 17 квітня 2009 року працював головою постій(

но діючого третейського суду при Укоопспілці.

Арбітр міжнародних комерційних арбітражних судів при торгово(промислових

палатах України та Республіки Молдова.

Громадська діяльність: член Національної комісії зі зміцнення демократії та ут(

вердження верховенства права, голова громадської ради при Державній судовій
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ціації, член Ради громадсько(політичного об'єднання "Український форум".

Одружений. Дружина Еліна Михайлівна — лікар. Має двох доньок Наталію і Ла(

рису. Обидві мають вищу юридичну освіту, працюють за фахом: Наталія — адво(

катом, Лариса — провідним спеціалістом у банківській сфері. Має трьох онуків і

онуку. Старший Антон — студент юридичного факультету Київського державно(

го університету ім. Т.Г. Шевченка.

Наказом міністра юстиції України від 7 квітня 2009 року № 305/7 призначений

головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Пінчук Микола Григорович
Заступник голови комісії
суддя Верховного Суду України

Народився 11 серпня 1947 року в с. Михайло(Коцюбинське Чернігівського

району Чернігівської області.

Трудову діяльність розпочав у 1962 році.

Після закінчення у 1974 році Харківського юридичного інституту ім. Ф.Е.

Дзержинського протягом трьох років працював народним суддею Сосницького

районного народного суду Чернігівської області.

Із 1977 року — суддя Чернігівського обласного суду, з 1981 року — заступник

начальника управління юстиції виконавчого комітету Чернігівської обласної

ради народних депутатів.

У 1985 році був обраний суддею судової колегії в кримінальних справах

Верховного Суду України. Із лютого 1994 року — суддя військової колегії цього

суду.

Входить до складу президії Верховного Суду України. Суддя вищого кваліфіка(

ційного класу, генерал(майор юстиції.

Заслужений юрист України. Кандидат юридичних наук. Нагороджений медаллю

"За сумлінну службу" ІІ ступеня, почесними грамотами Верховної Ради України,

Ради суддів України, відзнакою міністра оборони України "Доблесть і честь".

Рішенням IX З'їзду суддів України від 14.11.2008 року обраний до складу Вищої

кваліфікаційної комісії суддів України.

Романюк Ярослав Михайлович
Секретар комісії
суддя Верховного Суду України

Народився 26 січня 1961 року в с. Гаї(Дітковецькі Бродівського району Львівської

області.

Трудову діяльність розпочав у 1980 році.

По закінченні у 1988 році юридичного факультету Львівського державного

університету ім. Івана Франка до 1995 року працював у прокуратурі Буського

району Львівської області, пройшовши шлях від стажиста помічника прокурора

до старшого помічника прокурора району.

У 1995 році обраний суддею Бродівського районного суду Львівської області. У

2003—2005 роках обіймав посаду судді Апеляційного суду Львівської області.

У липні 2005 року обраний суддею Верховного Суду України безстроково.

Суддя вищого кваліфікаційного класу.

Нагороджений Почесною грамотою Верховного Суду України та Ради суддів

України, грамотою Академії суддів України.

Рішенням IX З'їзду суддів України від 14.11.2008 року обраний до складу Вищої

кваліфікаційної комісії України.
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Заступник голови Київського районного суду м. Донецьк

Народилась 12 вересня 1967 року у місті Донецьк. У 1984 році закінчила середню

школу. По закінченні школи працювала на посаді діловода Київського

районного суду м. Донецька, в лютому 1986 року переведена на посаду секретаря

судового засідання, а з квітня 1991 року по листопад 1995 року працювала

помічником голови цього ж суду.

У листопаді 1995 року указом Президента України Андрєєву Олену Миколаївну

призначено на посаду судді Київського районного суду м. Донецька, а 14 грудня

2000 року обрана суддею цього суду безстроково.

12 вересня 2005 року указом Президента України призначена заступником

голови Київського районного суду м. Донецька. Має другий кваліфікаційний

клас судді. Є членом Ради суддів Донецької області.

Постановою Верховної Ради України від 16 квітня 2009 року № 1278(VI

призначена членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Васищак Ігор Миколайович
Суддя Вищого господарського суду України

Народився 1 вересня 1956 року у місті Києві.

По закінченні в 1983 році юридичного факультету Київського державного

університету працював правовим інспектором праці Київської обласної ради

профспілок, з 1990 року — юрисконсульт підприємства "Блискавка". У 1993 році

працював начальником відділу, заступником начальника управління Вищого

арбітражного суду України. У 1994 році — суддя Вищого арбітражного суду

України, а з 2001 року — 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 (2005—2008 років). Заслужений юрист України. Почесний

працівник арбітражних судів. Почесний працівник господарських судів.

Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

Рішенням IX З'їзду суддів України від 14 листопада 2008 року обраний до нового

складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Вовк Павло Вячеславович
Суддя Окружного адміністративного суду м. Києва

Народився у 1978 році у м. Краматорськ Донецької області. 

Освіта вища. У 2000 році закінчив Національну юридичну академію імені

Ярослава Мудрого у м. Харкові за спеціальністю "Правознавство".

Після закінчення академії з травня 2000 року по жовтень 2001 року працював

слідчим прокуратури Шевченківського району м. Києва. 

Жовтень 2001 року — березень 2004 року — старший помічник прокурора з

питань статистики прокуратури м. Києва. 

Січень 2005 року — травень 2006 року — заступник генерального директора ТОВ

"Юридична компанія "РАДА", м. Київ. 

Червень 2006 року — березень 2007 року — помічник(консультант народного

депутата України Ківалова С.В. апарату Верховної Ради України.

Починаючи з березня 2007 року і по теперішній час — суддя Окружного

адміністративного суду м. Києва.

Постановою Верховної Ради України від 16 квітня 2009 року № 1277(VI

призначений членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

Народилася 12 серпня 1957 року. У 1979 році з відзнакою закінчила юри(

дичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за

спеціальністю "Правознавство"; у 1991 році захистила дисертацію з проб(

лематики прав людини. Кандидат юридичних наук. Заслужений юрист Ук(

раїни. Трудову діяльність розпочала у 1975 році у робітничому колективі

Торгмортрансу (м. Керч), потім працювала на комсомольській та партійній

роботі, 1988—1991 роки — аспірантка Академії суспільних наук (Москва).

1991—1992 роки — радник з правових питань Міжнародного центру Рері(

хів. 1992—1994 роки — доцент юридичного факультету Симферопольсько(

го державного університету. У 1994 році Н.І. Карпачову обрано народним

депутатом України, у Верховній Раді України ІІ скликання її було призначе(

но заступником голови Комітету з питань прав людини, національних мен(

шин 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 зако(

нопроектів, прийнятих Верховною Радою України. Зокрема, це закон Укра(

їни, 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 ді(

тей(сиріт", глава 35(А до Цивільного процесуального кодексу України "Су(

довий порядок усиновлення дітей(сиріт". На запрошення Інституту

міжнародних відносин при Київському національному університеті імені

Тараса Шевченка викладала курс міжнародного публічного права. 14 квітня

1998 року Н.І. Карпачову вперше в Україні обрано на посаду Уповноважено(

го Верховної Ради України з прав людини (шляхом таємного голосування

за її кандидатуру висловилися 276 народних депутатів). 19 червня 2003 ро(

ку її повторно було обрано на цю посаду (підтримана 280 народними депу(

татами) на наступний термін. Як омбудсмен здійснювала парламентський

контроль за станом дотримання прав і свобод людини в Україні, додержан(

ням конституційних прав людини в діяльності органів державної влади,

місцевого самоврядування та їх посадових і службових осіб. Захищала пра(

ва найбільш уразливих груп населення, зокрема дітей(сиріт, інвалідів, в'яз(

нів, 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 ро(

ку її обрано народним депутатом України п'ятого скликання. У 1996 році

обрана віце(президентом Всесвітнього конгресу українських юристів, у

1998 році обрана до Європейського, а у 2000 році до Міжнародного інсти(

тутів омбудсмена. З 2003 року член Вищої кваліфікаційної комісії суддів Ук(

раїни першої каденції. Розпорядженням Уповноваженого Верховної Ради з

прав людини від 16 грудня 2005 року № 3(2288/28(2269(05(Дн Карпачо(

ву Н.І. призначено членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України дру(

гої каденції.

У 2002 році їй присуджено Премію імені Ярослава Мудрого за видатні досягнен(

ня у розбудові правової демократичної держави; у 2003 році Всеукраїнську пре(

мію імені Івана Франка за наполегливий захист журналістів від незаконного

обмеження їх прав і свобод, постійну підтримку журналістів у виконанні ними

професійних обов'язків.

Розпорядженням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 30

березня 2009 року № 4(795/28(09 Карпачову Н.І. призначено членом Вищої ква(

ліфікаційної комісії суддів України нової каденції.
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Керівник Служби з представництва в судах України інтересів Президента
України та створених ним консультативних, дорадчих та інших допоміжних
органів і служб Секретаріату Президента України

Народився 28 січня 1977 року в с. Манченки Харківського району Харківської

області.

Освіта повна вища. У 1999 році закінчив Національну юридичну академію

України ім. Я. Мудрого за спеціальністю "Правознавство".

Має третій ранг державного службовця.

Трудова діяльність: 

09.1994—04.1999 роки — студент Національної юридичної академії України

ім. Я. Мудрого, м. Харків;

04.1999—01.2002 роки — помічник прокурора, старший помічник прокурора

в органах прокуратури Київської області;

01.2002—04.2002 роки — юрисконсульт підприємства "Прес(Донбас", м. Лу(

ганськ;

05.2002—05.2003 роки — юрисконсульт ТОВ "Компанія "Інвестиційна пер(

спектива", м. Київ;

07.2003—12.2003 роки — юрист адвокатської компанії "Правіс", м. Київ;

01.2004—09.2004 роки — приватний підприємець — адвокатська діяльність;

10.2004—03.2007 роки — партнер, керуючий партнер адвокатського

об`єднання "Адвокатська фірма "Юридичні радники", м. Київ;

Починаючи з квітня 2007 року керівник Служби з представництва в судах

України інтересів Президента України та створених ним консультативних,

дорадчих та інших допоміжних органів і служб Секретаріату Президента

України.

Указом Президента України від 20 серпня 2007 року № 720/2007 Кирилюка Р.І.

було призначено членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

минулої каденції.

Указом Президента України від 10 березня 2009 року № 143/2009 його було

призначено членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України нової

каденції.

Кравченко Ольга Олександрівна
Суддя Вищого адміністративного суду України

Народилась 2 березня 1953 року в місті Володимир(Волинський Волинської

області. У 1977 році закінчила Харківський юридичний інститут за

спеціальністю "Правознавство".

Трудова діяльність:

09.11.1970—01.06.1971 рр. — учениця монтажниці(вакуумшиці Вінницького

радіолампового заводу;

13.09.1971—22.08.1973 рр. — контролер ЕВП Вінницького радіолампового

заводу;

01.09.1973—01.07.1977 рр. — студентка Харківського юридичного інституту;

01.08.1977—02.01.1978 рр. — стажист Замостянського районного народного

суду міста Вінниці;

30.12.1977—13.02.1986 рр. — стажист колегії адвокатів, адвокат Юридичної

компанії Замостянського району міста Вінниці;

24.02.1986—30.08.1989 рр. — помічник прокурора Ленінського району міста

Вінниці;

01.09.1989—29.03.1993 рр. — адвокат Юридичної консультації Замостянського

району міста Вінниці;

29.03.1993—03.01.1994 рр. — суддя Замостянського районного суду міста

Вінниці;
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ій 04.01.1994—25.04.1997 рр. — суддя Вінницького обласного суду;

11.06.1997—06.03.2006 рр. — суддя Апеляційного суду Київської області;

З 07.03.2006 р. і до цього часу — суддя судової палати з розгляду справ за

зверненнями фізичних осіб Вищого адміністративного суду України.

Рішенням IX З'їзду суддів України від 14.11.2008 року обрана до складу Вищої

кваліфікаційної комісії суддів України.

Патрюк Микола Васильович
Заступник голови судової палати у цивільних справах Верховного Суду України

Народився 27 вересня 1949 року у с. Бузовиця Кельменецького району

Чернівецької області.

Трудову діяльність розпочав у 1964 році.

По закінченні в 1975 році Харківського юридичного інституту ім. Ф.Е.

Дзержинського стажувався в Хотинському районному суді Чернівецької області.

У 1976—1977 роках обіймав посаду народного судді Хотинського районного

народного суду Чернівецької області, а потім до 1986 року — голови цього суду.

У 1986 році обраний суддею Чернівецького обласного суду (з 2001 року —

Апеляційний суд Чернівецької області), у 1995—2004 роках був заступником

голови цього суду.

У червні 2004 року обраний суддею Верховного Суду України, а в квітні 2007

року — заступником голови судової палати у цивільних справах Верховного

Суду України.

Суддя вищого кваліфікаційного класу. 

Заслужений юрист України. 

Нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, медаллю "За військову доблесть",

почесними грамотами Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України.

Рішенням IX З'їзду суддів України від 14.11.2008 року обраний до складу Вищої

кваліфікаційної комісії суддів України.

Пивовар Володимир Федорович
Суддя Верховного Суду України

Народився 10 серпня 1951 року в с. Оленівка Вінницького району Вінницької

області.

Трудову діяльність розпочав в 1969 році. У 1982 році закінчив юридичний фа(

культет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка і був стажистом Ва(

сильківського районного народного суду Київської області. З квітня 1983 до 1986

року — народний суддя Баришівського районного народного суду Київської об(

ласті. Протягом наступних п'яти років — голова Кагарлицького районного народ(

ного суду цієї області. Упродовж 1991—1995 років працював суддею Київського

обласного суду. У квітні 1995 року обраний 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 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.

Рішенням IX З'їзду суддів України від 14 листопада 2008 року Пивовар

Володимир Федорович був обраний до нового складу Вищої кваліфікаційної

комісії суддів України.
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Радник першого заступника Голови Верховного Суду України

Народився 2 вересня 1957 року у місті Києві. У 1984 році закінчив Київський

державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю "Правознавство".

Заслужений юрист України (2005 р.).

Трудова діяльність:

01.09.1972—15.03.1974 рр. — учень Київського ПТУ № 2;

02.04.1974—28.10.1975 рр. — оптик Київського заводу "Арсенал";

14.11.1975—21.11.1977 рр. — служба у Радянській Армії;

06.02.1978—01.10.1978 рр. — оптик(механік Науково(дослідного інституту тех(

нології та організації виробництва, м. Київ;

01.12.1978—30.07.1984 рр. — слухач підготовчого відділення, студент Київсько(

го державного університету ім. Т.Г. Шевченка;

04.09.1984—01.09.1989 рр. — помічник Голови Верховного Суду УРСР;

01.09.1989—07.12.1989 рр. — слухач Київської вищої партійної школи;

07.12.1989—31.01.1993 рр. — помічник Голови Верховного Суду УРСР, Верхов(

ного Суду України;

01.02.1993—25.03.1994 рр. — начальник відділу по контролю виконання і діло(

водству Верховного Суду України;

26.03.1994—31.12.1996 рр. — начальник відділу міжнародно(правового співро(

бітництва Верховного Суду України;

01.01.1997—14.05.2007 рр. — начальник управління міжнародно(правового

співробітництва Верховного Суду України;

З 15.05.2007 р. по теперішній час — радник першого заступника Голови Верхов(

ного Суду України.

Указом Президента України від 10 березня 2009 року № 143/2009 Потапен(

ка В.П. було призначено членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Самсін Ігор Леонович
Суддя Верховного Суду України

Народився 30 листопада 1957 р. у с. Сушно Радехівського району Львівської

області.

Трудову діяльність розпочав в 1972 році. По закінченні у 1983 році юридичного

факультету Львівського державного університету ім. Івана Франка був ста(

жистом, 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 Самсін І.Л. був обраний до складу

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України минулої каденції. 30 березня 2006

року на організаційному засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Самсіна Ігоря Леоновича було обрано головою комісії (2005—2008 років).

Суддя вищого кваліфікаційного класу. Заслужений юрист України.

Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, Почесною

грамотою Кабінету Міністрів України. Має Почесну відзнаку Верховного Суду

України "За вірність закону". Нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Рішенням IX З'їзду суддів України від 14 листопада 2008 року обраний до нового

складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.



18

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ СУДДІВ УКРАЇНИ  |  ВИПУСК 2(10)  |  2009  |

Рі
ш

ен
ня

 К
ва

лі
ф

ік
ац

ій
но

ї к
ом

іс
ії 

су
дд

ів
 з

аг
ал

ьн
их

 с
уд

ів

розглянувши подання народного депутата України Калєтніка І.Г. від 02.12.2008 року № 04(12/7(

3197 про ініціювання дисциплінарного провадження щодо судді Сихівського районного суду

м. Львова Борейка Сергія Валентиновича,

ВСТАНОВИЛА:

На адресу кваліфікаційної комісії надійшло подання народного депутата України Калєтніка І.Г.

про ініціювання дисциплінарного провадження щодо судді Сихівського районного суду м. Львова

Борейка С.В за грубе порушення вимог кримінально(процесуального законодавства.

У поданні зазначено, що 04.10.2007 року прокурором м. Львова була порушена кримінальна

справа за ознаками ч. 3 ст.212 Кримінального кодексу України (далі — КК України) за фактом

умисного ухилення службовими особами ВАТ "Пасавтопром" від сплати податків у сумі 2,2 млн.

грн.

05.06.2008 року постановою судді Сихівського районного суду м. Львова Борейка С.В. було

відкрито провадження за скаргою представника голови правління ВАТ "Пасавтопром" на постанову

про порушення вказаної кримінальної справи. Досудове слідство в кримінальній справі вкотре було

зупинено. У зв'язку з неявкою скаржника розгляд скарги тричі переносився, останній раз на

20.11.2008 року.

Автор подання вважає, що суддею Борейком С.В. при розгляді скарги представника ВАТ

"Пасавтопром" грубо порушені вимоги ст. 236(7 Кримінально(процесуального кодексу України

(далі — КПК України) щодо правил підсудності розгляду даної скарги та ст. 236(8 КПК України щодо

строків розгляду справи.

Констатує, що аналогічні порушення допускались суддею неодноразово, зокрема, суддею

порушено вимоги ст. 236(8 КПК України і під час розгляду скарги Кози Є.Б. на винесену 11.04.2008

року постанову про порушення кримінальної справи за ст. 219 КК України, скарги Котули С.І. на

постанову про порушення кримінальної справи за ч.3 ст. 212 КК України, скарги Небесної О.І. на

постанову про порушення кримінальної справи за ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 358 КК України.

Як вважає народний депутат України Калєтнік І.Г., наслідком судових рішень, прийнятих суддею

Борейком С.В. з вказаними порушеннями кримінально(процесуального закону, є суттєві перешкоди

або унеможливлення притягнення до кримінальної відповідальності осіб, що вчинили серйозні

злочини.

Констатує, що наведені факти є свідченням все більш частого залучення суддів до корупційних

схем, а також перетворення процедури оскарження постанов про порушення кримінальних справ

на дійовий механізм перешкоджання органам дізнання та судового слідства у припиненні та

розслідуванні злочинів.

Зважаючи на такі дії судді Сихівського районного суду м. Львова Борейка С.В, автор подання

просить кваліфікаційну комісію притягнути суддю до дисциплінарної відповідальності.

Відповідно до рішення Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Львівського апеляційного

округу від 06.02.2009 року перевірка даних про дисциплінарний проступок судді Сихівського

районного суду м. Львова Борейка С.В. проводилась головою кваліфікаційної комісії Макаро(

вим Ю.М.

Проведеною перевіркою з вивченням матеріалів вищезазначених справ встановлено, що

02.06.2008 року у провадження судді Сихівського районного суду м.Львова Борейка Сергія

Валентиновича надійшла скарга ВАТ "Пасавтопром" на постанову заступника прокурора м.Львова

про порушення кримінальної справи за ознаками ч.3 ст.212 КК України, за фактом умисного

ухилення від сплати податків службовими особами ВАТ "Пасавтопром".

РІШЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ ЗАГАЛЬНИХ СУДІВ ЛЬВІВСЬКОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО ОКРУГУ

27 лютого 2009 року м. Львів

Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Львівського апеляційного округу в складі:

голови комісії — Макарова Ю.М.,

членів комісії: Данилюка М.І., Фащевської Н.Є., Дороша П.І., Данюка В.В., Бортейчука Ю.Ю., Вака(

рук В.М., Ваврина М.В., Котлярова Р.Ю.,
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івВідповідно до вимог ч.1 ст.236(7 КПК України постанова про порушення кримінальної справи

може бути оскаржена до місцевого суду за місцем розташування органу або роботи посадової

особи, яка винесла постанову, з дотриманням правил підсудності.

Оскаржувана постанова винесена заступником прокурора м.Львова. Прокуратура м.Львова і

прокурор, який порушив справу, розташовані на території Личаківського району м.Львова, а тому

справа за цією скаргою підсудна Личаківському районному суду м.Львова.

Суддя у порушення вимог ч.1 ст.236(7 КПК України не передав скаргу для розгляду за підсуд(

ністю.

Постановою судді від 05.06.2008 року відкрито провадження у даній справі. Ця постанова

ухвалена з порушенням вимог ч.2 ст.236(8 КПК України, яка передбачає строк відкриття

провадження протягом доби з дня надходження скарги до суду.

Постанова про відкриття провадження, як це передбачено ч.2 ст.236(8 КПК України, помилково

зазначена суддею як постанова про попередній розгляд справи та призначення справи до судового

розгляду.

У порушення вимог ч.1 ст.236(8 КПК України, яка передбачає розгляд такої справи не пізніше

п’яти діб з дня її надходження до суду, суддя у постанові про відкриття провадження призначив

розгляд справи на 24.06.2008 року, тобто через 22 доби після надходження скарги до суду замість

5 діб, встановлених законом (фактично ж справа розглянута за суттю з відмовою у задоволенні

скарги 05.12.2008 року, тобто через 6 місяців і 3 дні).

Відповідно до ч.9 ст.236(8 КПК України неявка без поважних причин у судове засідання особи,

яка подала скаргу та присутність якої визнана суддею обов’язковою, є підставою для закриття

провадження з розгляду справи.

З 24.06.2008 року і до розгляду за суттю справа відкладалась слуханням 4 рази через відсутність

скаржника, присутність котрого суддею не визнана обов’язковою і його неявку не визнано з

поважних причин, а тому підстав для закриття провадження по справі у суду не було, і тому суд

правильно розглянув скаргу по суті у відсутності скаржника.

Разом з цим постановою про відкриття провадження слідчі дії було зупинено на час розгляду

скарги на підставі ч.4 ст.236(8 КПК України, і такі дії судді є обгрунтованими.

14.04.2008 року до провадження судді Сихівського районного суду м.Львова Борейка Сергія

Валентиновича надійшла скарга Кози Євгена Болеславовича на постанову старшого слідчого з ОВС

СВ ПМ ДПА у Львівській області про порушення кримінальної справи за ознаками ст.219 КК

України, за фактом доведення до банкрутства службовими особами ПП "Ресурс(контракт".

Відповідно до вимог ч.1 ст.236(7 КПК України постанова про порушення кримінальної справи

може бути оскаржена до місцевого суду за місцем розташування органу або роботи посадової

особи, яка винесла постанову, з дотриманням правил підсудності.

Оскаржувана постанова винесена старшим слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА у Львівській області. Орган

і особа, яка порушила справу, розташовані на території Сихівського району м.Львова, а тому справа

за цією скаргою підсудна Сихівському районному суду м.Львова.

Суддя прийняв скаргу для розгляду з дотриманням вимог ч.1 ст.236(7 КПК України.

Постановою судді від 16.04.2008 року відкрито провадження у даній справі. Ця постанова

ухвалена з порушенням вимог ч.2 ст.236(8 КПК України, яка передбачає строк відкриття

провадження протягом доби з дня надходження скарги до суду.

У порушення вимог ч.1 ст.236(8 КПК України, яка передбачає розгляд такої справи не пізніше

п’яти діб з дня її надходження до суду, суддя у постанові про відкриття провадження призначив

розгляд справи на 25.04.2008 року, тобто через 11 діб після надходження скарги до суду замість 5

діб, встановлених законом (фактично ж справа розглянута за суттю із задоволенням скарги

10.06.2008 року, тобто через 1 місяць і 4 дні).

З 25.06.2008 року і до розгляду за суттю справа відкладалась слуханням 3 рази (25.04.2008 року

після проведення дослідження відкладено без причин; 14.05.2008 року за заявою представника

скаржника про зайнятість в іншому процесі; 09.06.2008 року за клопотанням представника

скаржника про надання прокурором іншої постанови про порушення справи).

За апеляцією прокурора ухвалою Апеляційного суду Львівської області від 24.06.2008 року

постанову судді про задоволення скарги залишено без змін.

Разом з тим у скарзі з посиланням на постанову про пред’явлення обвинувачення ставилось

питання про скасування постанови (без зазначення дати її винесення і службової особи, котра її

винесла) про порушення кримінальної справи за ознаками ст.219 КК України, за фактом доведення до

банкрутства службовими особами ПП "Ресурс(контракт". За цими вимогами відкрито провадження.
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ів Проте постановою судді від 10.06.2008 року вирішено скаргу Кози Є.Б. на постанову старшого

слідчого ОВС СВПМ ДПА у Львівській області Іванова І.В. від 11.04.2008 року про порушення

кримінальної справи за ст.219 КК України щодо конкретної особи Кози Є.Б.

Суддя при прийнятті скарги не звернув уваги на такі суттєві суперечності, і в порушення вимог

ч.3 ст.236(7 КПК України не відмовив у відкритті провадження і фактично вирішив вимоги, які не

ставились у скарзі.

Разом з цим постановою про відкриття провадження слідчі дії було зупинено на час розгляду

скарги на підставі ч.4 ст.236(8 КПК України, і такі дії судді є обгрунтованими.

09.04.2008 року у провадження судді Сихівського районного суду м.Львова Борейка Сергія

Валентиновича надійшла скарга Котули Сергія Івановича на постанову слідчого з ОВС СВПМ ДПА

у Львівській області від 31.03.2008 року про порушення кримінальної справи за ознаками ч.3 ст.212

КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТЗОВ

"Універсал" в особливо великих розмірах.

Відповідно до вимог ч.1 ст.236(7 КПК України постанова про порушення кримінальної справи

може бути оскаржена до місцевого суду за місцем розташування органу або роботи посадової

особи, яка винесла постанову, з дотриманням правил підсудності.

Оскаржувана постанова винесена слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА у Львівській області. Орган і особа,

яка порушила справу, розташовані на території Сихівського району м.Львова, а тому справа за цією

скаргою підсудна Сихівському районному суду м.Львова. Суддя прийняв скаргу для розгляду з

дотриманням вимог ч.1 ст.236(7 КПК України.

Постановою судді від 10.04.2008 року відкрито провадження у даній справі. Ця постанова

ухвалена відповідно до вимог ч.2 ст.236(8 КПК України, яка передбачає строк відкриття

провадження протягом доби з дня надходження скарги до суду.

У порушення вимог ч.1 ст.236(8 КПК України, яка передбачає розгляд такої скарги не пізніше

п’яти діб з дня її надходження до суду, суддя у постанові про відкриття провадження призначив

розгляд справи на 17.04.2008 року, тобто через 7 діб після надходження скарги до суду замість 5 діб,

встановлених законом (фактично ж справа розглянута за суттю із задоволенням скарги 28.05.2008

року, тобто через 1 місяць і 19 днів).

З 10.04.2008 року і до розгляду за суттю справа відкладалась слуханням 3 рази через відсутність

у захисника угоди на ведення справи та надання захисником рішення господарського суду.

За апеляцією прокурора ухвалою Апеляційного суду Львівської області від 24.06.2008 року

постанову судді про задоволення скарги залишено без змін.

Разом з цим постановою про відкриття провадження слідчі дії було зупинено на час розгляду

скарги на підставі ч.4 ст.236(8 КПК України, і такі дії судді є обгрунтованими.

11.07.2008 року у провадження судді Сихівського районного суду м.Львова Борейка Сергія

Валентиновича надійшла скарга Небесної Оксани Іванівни на постанову старшого слідчого з ОВС

СВУПМ ДПА у Львівській області від 31.05.2008 року про порушення щодо неї кримінальної справи

за ознаками ч.3 ст.212 і ч.3 ст.359 КК України за умисне ухилення від сплати податків в особливо

великих розмірах і підроблення документів за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до вимог ч.1 ст.236(7 КПК України постанова про порушення кримінальної справи

може бути оскаржена до місцевого суду за місцем розташування органу або роботи посадової

особи, яка винесла постанову, з дотриманням правил підсудності.

Оскаржувана постанова винесена слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА у Львівській області. Орган і особа,

яка порушила справу, розташовані на території Сихівського району м.Львова, а тому справа за цією

скаргою підсудна Сихівському районному суду м.Львова. Суддя прийняв скаргу для розгляду з

дотриманням вимог ч.1 ст.236(7 КПК України.

Постановою судді від 14.07.2008 року відкрито провадження у даній справі через три доби з часу

надходження скарги. Ця постанова ухвалена з порушенням вимог ч.2 ст.236(8 КПК України, яка

передбачає строк відкриття провадження протягом доби з дня надходження скарги до суду.

У порушення вимог ч.1 ст.236(8 КПК України, яка передбачає розгляд такої справи не пізніше

п’яти діб з дня її надходження до суду, суддя у постанові про відкриття провадження призначив

розгляд справи на 01.08.2008 року, тобто через 19 діб після надходження скарги до суду замість 5

діб, встановлених законом (фактично ж справа розглянута за суттю із задоволенням скарги

29.10.2008 року, тобто через 3 місяці і 18 днів).

З 01.08.2008 року і до розгляду за суттю справа відкладалась слуханням 6 разів для вивчення

матеріалів справи, за заявою скаржника про перебування у відрядженні, через відсутність

прокурора і слідчого, без вказівки на причину відкладення після повного дослідження справи,
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івчерез відсутність скаржника і захисника без поважних причин, для з’ясування дотичності іншої

скарги.

За апеляцією прокурора ухвалою Апеляційного суду Львівської області від 05.12.2008 року

постанову судді про задоволення скарги скасовано, матеріали справи повернено на новий судовий

розгляд в іншому складі.

Підставою для скасування постанови є порушення суддею вимог ч.14 ст.236(8 КПК України, який

при розгляді скарги аналізував докази і фактичні обставини справи та заздалегідь вирішив ті

питання, котрі вирішуються судом при розгляді справи за суттю.

Разом з цим постановою про відкриття провадження слідчі дії було зупинено на час розгляду

скарги на підставі ч.3 ст.286(9 КПК України, і такі дії судді є обгрунтованими.

09.10.2008 року у провадження судді Сихівського районного суду м.Львова Борейка Сергія

Валентиновича надійшла скарга Небесної Оксани Іванівни на постанову старшого слідчого з ОВС

СВУПМ ДПА у Львівській області від 26.09.2008 року про порушення щодо неї кримінальної справи

за ознаками ч.1 ст.358 КК України, за підроблення документів.

Відповідно до вимог ч.1 ст.236(7 КПК України постанова про порушення кримінальної справи

може бути оскаржена до місцевого суду за місцем розташування органу або роботи посадової

особи, яка винесла постанову, з дотриманням правил підсудності.

Оскаржувана постанова винесена слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА у Львівській області. Орган і особа,

котра порушила справу, розташовані на території Сихівського району м.Львова, а тому справа за

цією скаргою підсудна Сихівському районному суду м.Львова. Суддя прийняв скаргу для розгляду з

дотриманням вимог ч.1 ст.236(7 КПК України.

Постановою судді від 09.10.2008 року відкрито провадження у даній справі, тобто в цей же день.

Ця постанова ухвалена з дотриманням вимог ч.2 ст.236(8 КПК України, котра передбачає строк

відкриття провадження протягом доби з дня надходження скарги до суду.

У порушення вимог ч.1 ст.236(8 КПК України, котра передбачає розгляд такої справи не пізніше

п’яти діб з дня її надходження до суду, суддя у постанові про відкриття провадження призначив

розгляд справи на 17.10.2008 року, тобто через 8 діб після надходження скарги до суду замість 5 діб,

встановлених законом (фактично ж справа розглянута за суттю із задоволенням скарги 29.10.2008

року, тобто через 20 днів).

З 17.10.2008 року і до розгляду за суттю справа відкладалась слуханням 2 рази, за заявою

скаржника для належного оформлення захисником документів свого представництва, через відсут(

ність скаржника без поважних причин.

За апеляцією прокурора ухвалою Апеляційного суду Львівської області від 05.12.2008 року

постанову судді про задоволення скарги скасовано, матеріали справи повернено на новий судовий

розгляд в іншому складі. Підставою для скасування постанови є порушення суддею вимог ч.14

ст.236(8 КПК України, який при розгляді скарги аналізував докази і фактичні обставини справи та

заздалегідь вирішив ті питання, котрі вирішуються судом при розгляді справи за суттю.

Разом з цим постановою про відкриття провадження слідчі дії було зупинено на час розгляду

скарги на підставі ч.4 ст.236(8 КПК України, і такі дії судді є обгрунтованими.

З пояснень судді Борейка С.В. вбачається, що він не допускав грубих порушень кримінально(

процесуального законодавства, які б давали підстави для порушення проти нього дисциплінарного

провадження.

Вважає, що скаргу представника голови правління ВАТ "Пасавтопром" прийняв до свого про(

вадження у відповідності з вимогами ст. 33,37 КПК України, а тому правила підсудності розгляду скарги

не порушував.

Разом з тим перевіряючий не погоджується з такою позицією судді, оскільки для розгляду скарг на

постанови про порушення кримінальної справи передбачена спеціальна норма, а саме ст. 236(7 КПК

України, яка передбачає оскарження постанови до місцевого суду за місцем розташування органу або

роботи посадової особи, яка винесла постанову, з дотриманням правил підсудності. У даному випадку в дію

вступає правило конкуренції норм права і повинна застосовуватись спеціальна, а не загальна норма закону.

Крім того, суддя не повинен був повторно приймати скаргу від представника голови правління

ВАТ "Пасавтопром", оскільки 16.05.2008 року було закрите провадження по аналогічній скарзі

постановою судді цього ж суду Головатого В.Я.

Стаття 236(7 КПК України передбачає можливість повторного звернення скаржника лише в тому

випадку, коли йому відмовлено у відкритті провадження, однак закон не передбачає можливості

повторного звернення скаржника з аналогічною скаргою після закриття провадження, розпочатого

розглядом.



22

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ СУДДІВ УКРАЇНИ  |  ВИПУСК 2(10)  |  2009  |

Рі
ш

ен
ня

 К
ва

лі
ф

ік
ац

ій
но

ї к
ом

іс
ії 

су
дд

ів
 з

аг
ал

ьн
их

 с
уд

ів Таке порушення діючого законодавства, на думку перевіряючого, привело до того, що

безпідставно було зупинено слідчі дії по кримінальній справі з 05.06.2008 року по 05.12.2008 року.

Порушення вимог ч.14 ст. 236(8 КПК України, які потягли за собою скасування рішень суду по

скаргах Небесної О.І від 14.07.2008 року та 09.10.2008 року, привели до того, що безпідставно було

зупинено слідчі дії по кримінальній справі з 14.07.2008 року по 05.02.2009 року.

Крім того, по всіх вищезазначених справах порушені строки відкриття провадження та розгляду

справ, що не сприяло оперативному та своєчасному розгляду скарг по суті, а це в свою чергу

затримувало проведення досудового слідства по кримінальних справах.

Що стосується проваджень по скаргах Кози Є.Б. та Котули С.І, то проведена перевірка

перевіряючим не коментується, оскільки прийняті рішення по даних справах вступили в законну

силу і мають преюдиціальне значення для перевіряючого згідно вимог ст. 11 Закону України "Про

судоустрій України".

У результаті перевірки у діях і окремих рішеннях судді Сихівського районного суду м.Львова

Борейка С.В. встановлені порушення вимог ст. 236(7, 236(8 КПК України при розгляді судових

справ, що є підставою для притягнення останнього з урахуванням суттєвості допущених порушень

на підставі ст. 31 Закону України "Про статус суддів" до дисциплінарної відповідальності.

Разом з тим будь(яких фактичних даних, які могли б свідчити про залучення судді до

корупційних схем, на які натякає автор подання, з боку судді не встановлено, а порушення,

допущені суддею Борейком О.М. при розгляді даних скарг, на думку перевіряючого, не вплинули на

остаточні рішення у справах.

З урахуванням висновків, викладених у довідці перевіряючого, рішенням Кваліфікаційної комісії

суддів загальних судів Львівського апеляційного року від 27 лютого 2009 року відносно судді

Сихівського районного суду м. Львова Борейка С.В. було порушено дисциплінарне провадження та

відкрито дисциплінарну справу.

Заслухавши довідку перевіряючого, перевіривши матеріали дисциплінарного провадження,

кваліфікаційна комісія дійшла висновку, що в діях і окремих рішеннях судді Сихівського районного

суду м. Львова Борейка С.В. наявні порушення кримінально(процесуального закону, і тому суддю

відповідно до статті 31 Закону України "Про судоустрій України" слід притягнути до

дисциплінарної відповідальності у вигляді оголошення догани.

Керуючись ст. 31, 32, 34, 35 Закону України "Про статус суддів", ст. 96—100 Закону України "Про

судоустрій України", кваліфікаційна комісія

ВИРІШИЛА:

Оголосити судді Сихівського районного суду м. Львова Борейку Сергію Валентиновичу догану.

Рішення може бути оскаржено до Вищої ради юстиції не пізніше одного місяця з наступного дня

після вручення копії рішення шляхом подачі скарги через Кваліфікаційну комісію суддів загальних

судів Львівського апеляційного округу.

Голова кваліфікаційної комісії Ю.М.Макаров
Члени кваліфікаційної комісії: М.І.Данилюк

Н.Є. Фащевська
П.І. Дорош
В.В. Данюк
Ю.Ю.Бортейчук
В.М Вакарук
М.В.Ваврин
Р.Ю. Котляров
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розглянувши подання голови Ради суддів Тернопільської області Храпак Н.М. від 04.02.2009 року

№ 45 про ініціювання дисциплінарного провадження щодо судді Тернопільського міськрайонного

суду Тернопільської області Веклич Алли Олександрівни,

ВСТАНОВИЛА:

На адресу кваліфікаційної комісії надійшло подання голови Ради суддів Тернопільської області

Храпак Н.М. про ініціювання дисциплінарного провадження щодо судді Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області Веклич А.О. за систематичне порушення присяги та

обов'язків судді, передбачених ст. 6,10 Закону України "Про статус суддів".

У поданні зазначено, що суддя Веклич А.О. неналежним чином виконує покладені на неї обов'язки.

Так, в зв'язку з неодноразовими зверненнями громадян щодо несвоєчасного розгляду цивільних

справ і виготовлення рішень працівниками Тернопільського міськрайонного суду в липні 2008 року

двічі проводилася перевірка на предмет дотримання суддею вимог ст.209 ЦПК України та ст.160 КАС

України, в результаті якої було встановлено, що по семи справах після проголошення вступної і

резолютивної частини рішення у встановлений законом строк не складено та не приєднано до справ

повний текст рішень. Крім цього, по декілька місяців не знаходили свого вирішення заяви про

перегляд заочних рішень. Також станом на 30 липня 2008 року по двох цивільних справах не

вирішено питання про прийняття позовних заяв, які поступили ще в квітні 2008 року.

З цього приводу 11 вересня 2008 року суддю Веклич А.О. було заслухано на Раді суддів області і

вирішено провести додаткову перевірку по зазначених фактах.

19 вересня 2008 року Радою суддів області повторно розглядалися дані питання і прийнято

рішення звернути увагу судді Веклич А.О. на суворе дотримання норм цивільно(процесуального

законодавства і надано їй строк протягом двох місяців усунути недоліки в роботі при вирішенні

цивільних справ.

Однак, не дивлячись на це, суддя Веклич А.О. 22 та 23 грудня 2008 року, зачинившись в робочому

кабінеті, безпідставно зірвала розгляд 49 цивільних справ, призначених на вказані дні. 23 грудня 2008

року о 15 год.30 хв., після прибуття комісії та вимоги відчинити кабінет, Веклич А.О. відчинила двері

кабінету. Поведінка її була неврівноваженою, відчувався запах алкоголю, вела себе неадекватно. На

пропозицію членів комісії пройти обстеження на предмет сп'яніння категорично відмовилася.

За таких обставин 26 грудня 2008 року було позачергово скликано Раду суддів області.

Крім цього, 20 січня 2009 року колегією суддів судової палати в цивільних справах Апеляційного

суду Тернопільської області було винесено окрему ухвалу відносно судді Веклич А.О. про неналежне

її відношення до виконання посадових обов'язків та недостатню кваліфікацію, що призвело до

затягування строків розгляду цивільної справи за позовом Ступак О.Я. до Ступак М.В. та порушення

прав учасників процесу.

На думку автора подання, вищенаведене свідчить про систематичне порушення суддею Веклич А.О.

ст. 6, 10 Закону України "Про статус суддів". Враховуючи наведене, просить кваліфікаційну комісію

порушити дисциплінарне провадження та направити рекомендацію до Вищої ради юстиції для

вирішення питання про внесення подання про звільнення судді Веклич А.О. з посади судді.

Відповідно до рішення Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Львівського апеляційного

округу від 27.02.2009 року перевірка даних про дисциплінарний проступок судді Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області Веклич А. О. проводилась членом кваліфікаційної комісії

Данилюком М.І.

Проведеною перевіркою встановлено, що суддя Веклич А.О. неналежним чином виконує покладені

на неї обов'язки. Так, в зв'язку з неодноразовими зверненнями громадян щодо несвоєчасного

РІШЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ ЗАГАЛЬНИХ СУДІВ ЛЬВІВСЬКОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО ОКРУГУ

29 травня 2009 року м.Львів

Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Львівського апеляційного округу в складі:

голови комісії — Данилюка М.І.,

членів комісії: Фащевської Н.Є., Вакарук В.М., Бортейчука Ю.Ю., Дороша П.І., Каблака П.І., Пилипенка

П.Д., Багряка А.С., Ортинського В.Л.,
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ів розгляду цивільних справ і виготовлення рішень працівниками Тернопільського міськрайонного суду

в липні 2008 року проводилася перевірка на предмет дотримання суддею вимог ст. 209 ЦПК України

та ст.160 КАС України, в результаті якої було встановлено, що по семи справах після проголошення

вступної і резолютивної частини рішення у встановлений законом строк не складено та не

приєднано до справ повний текст рішень.

Крім цього, по декілька місяців не знаходили свого вирішення заяви про перегляд заочних рішень.

Також станом на 30 липня 2008 року по двох цивільних справах не вирішено питання про прийняття

позовних заяв, які поступили ще в квітні 2008 року.

З цього приводу 11 вересня 2008 року суддю Веклич А.О. було заслухано на Раді суддів області і

вирішено провести додаткову перевірку по зазначених фактах. 19 вересня 2008 року Радою суддів

області повторно розглядалися дані питання і прийнято рішення звернути увагу судді Веклич А.О. на

суворе дотримання норм цивільно(процесуального законодавства і надано їй строк протягом двох

місяців усунути недоліки в роботі при вирішенні цивільних справ.

Також суддя Веклич А.О. 22 та 23 грудня 2008 року, зачинившись в робочому кабінеті, безпідставно

зірвала розгляд 49 цивільних справ, призначені на вказаних дні. 23 грудня 2008 року о 15 год.

30 хвилин, після прибуття комісії та вимоги відчинити кабінет, Веклич А.О. відчинила двері кабінету.

Поведінка її була неврівноваженою, відчувався запах алкоголю, вела себе неадекватно. На пропозицію

членів комісії пройти обстеження на предмет сп'яніння категорично відмовилася.

26 грудня 2008 року було позачергово скликано Раду суддів області. 20 січня 2009 року колегією

суддів судової палати в цивільних справах Апеляційного суду Тернопільської області винесено окрему

ухвалу відносно судді Веклич А.О. про неналежне її відношення до виконання посадових обов'язків та

недостатню кваліфікацію, що призвело до затягування строків розгляду цивільної справи за позовом

Ступак О.Я. до Ступак М.В. та порушення прав учасників процесу.

Все вищевикладене підтверджується матеріалами справи № Дп( 35т щодо ініціювання питання про

дисциплінарну відповідальність судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області

Веклич А.О., а саме довідкою про рух справи № 2(863/08; протоколом засідання Ради суддів

Тернопільської області від 19 вересня 2008 року; окремою ухвалою від 20 січня 2009 року колегії

суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Тернопільської області; актом від 11

листопада 2008 року щодо розгляду скарг сторін по справі; актом комісії від 23 грудня 2008 року;

скаргами Рубан Р.О., Сасарової В.Ю., Федика П.Д., Романюка В.Г.; довідкою за результатами перевірки

члена Ради суддів Ходоровського М.В.; листами голови Тернопільського міжрайонного суду від 01

серпня 2008 року та 06 серпня 2008 року з відповідними довідками та актами; окремою ухвалою від

28 березня 2008 року.

У даних суддею Веклич А.О. поясненнях вона стверджує, що тривалий розгляд окремих справ

пов'язаний із зупиненням проваджень у справі до постановлення рішень господарськими судами, за

клопотанням сторін про необхідність витребування певних документів та виклик свідків, а також з

невчасним повідомленням сторін про розгляд справ у зв'язку з відсутністю поштових марок.

Невчасне виготовлення повних рішень після оголошення вступної та резолютивної частини рішення

пов'язане з її частим перебуванням на лікуванні. 23 та 24 грудня 2008 року нею дійсно не роз(

глядалися справи у зв'язку з важким психологічним станом через хворобу матері та її власну.

Згідно ст. 31 Закону України "Про статус суддів" підставою притягнення судді до дисциплінарної

відповідальності є порушення законодавства при розгляді судових справ, порушення вимог, що

ставляться до судді згідно ст.5 цього ж закону, та порушення обов'язків судді, передбачених ст. 6

закону.

Перевіривши відомості про дисциплінарний проступок, перевіряючий приходить до висновку, що

суддя Тернопільського міськрайонного суду Веклич Алла Олександрівна порушує законодавство при

розгляді справ, порушує строки їх розгляду, неналежним чином ставиться до своїх обов'язків судді, а

тому заслуговує на накладення дисциплінарного стягнення.

З урахуванням висновків перевіряючого рішенням Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів

Львівського апеляційного округу від 24.04.2009 року щодо судді Тернопільського міськрайонного суду

Веклич А.О. порушено дисциплінарне провадження та відкрито дисциплінарну справу.

Заслухавши міркування доповідача, пояснення судді Веклич А.О., Кваліфікаційна комісія суддів

загальних судів Львівського апеляційного округу прийшла до висновку про необхідність звернення

до Вищої ради юстиції з пропозицією про внесення подання про звільнення Веклич Алли

Олександрівни з посади судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області.

Керуючись ст. 126 ч.5 п.5 Конституції України, ст. 31, 32, 34, 35 Закону України "Про статус суддів",

ст. 96 — 100 Закону України "Про судоустрій України", кваліфікаційна комісія, 
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івВИРІШИЛА:

Направити рекомендацію до Вищої ради юстиції для вирішення питання про внесення подання

про звільнення Веклич Алли Олександрівни з посади судді Тернопільського міськрайонного суду

Тернопільської області.

Голова кваліфікаційної комісії М.І. Данилюк
Члени кваліфікаційної комісії: Н.Є. Фащевська

В.М. Вакарук
Ю.Ю. Бортейчук
П.І. Дорош
П.І. Каблак
А.С. Багряк
П.Д. Пилипенко
В.Л. Ортинський

розглянувши подання члена Ради суддів України Демченка С.М. від 06.02.2009 року № РСУ(1/09 про

ініціювання дисциплінарного провадження щодо судді Берегівського районного суду Закарпатської

області Фейіра Олександра Олександровича, 

ВСТАНОВИЛА:

На адресу кваліфікаційної комісії надійшло подання члена Ради суддів України Демченка С.М. про

ініціювання дисциплінарного провадження щодо судді Берегівського районного суду Закарпатської

області Фейіра Олександра Олександровича за грубі порушення кримінально(процесуального закону

та обов'язків судді, передбачених ст. 6 Закону України "Про статус суддів".

Автор звернення вказує, що на розгляд до голови Ради суддів України відносно судді Берегівського

районного суду Закарпатської області Фейіра О.О. надійшла скарга Попп Н.М., при перевірці доводів

якої Радою суддів встановлено наступне.

07 травня 2008 року Фейіром О.О. проведено попередній розгляд кримінальної справи по

обвинуваченню Поппа Є.І. за ч.1 ст.187, ч.4 ст. 296 КК України та призначено до судового розгляду на 27

травня 2008 року.

27 травня 2008 року розгляд справи відкладено у зв'язку з хворобою головуючого на 11 червня

2008 року.

02 червня 2008 року від підсудного Поппа Є.І. надійшла заява про відвід головуючому — судді

Фейіру О.О., яка мотивована тим, що він був головуючим по іншій кримінальній справі, де Попп Є.І.

проходив як потерпілий, у процесі розгляду якої між ними склались неприязні відносини, а тому в

нього є обґрунтовані сумніви у неупередженості та об'єктивності судді.

РІШЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ ЗАГАЛЬНИХ СУДІВ ЛЬВІВСЬКОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО ОКРУГУ

29 травня 2009 року м.Львів

Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Львівського апеляційного округу в складі:

голови комісії — Данилюка М.І.,

членів комісії: Фащевської Н.Є., Вакарук В.М., Бортейчука Ю.Ю., Дороша П.І., Каблака П.І., Пилипенка

П.Д., Багряка А.С., Ортинського В.Л.,
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ів 11 червня 2008 року розгляд справи у зв'язку з хворобою головуючого відкладено на 30 червня 2008

року.

02 липня 2008 року розгляд справи відкладено у зв'язку з неявкою в судове засідання підсудного

Поппа Є.І., потерпілих та ряду свідків. Судом ухвалено постанову про привід підсудного Поппа Є.І.

Окрім цього, в цей же день за межами судового засідання постановлено змінити запобіжний захід

щодо підсудного на утримання під вартою.

Заява про відвід головуючого не розглядалась.

З приводу неявки у судове засідання підсудного Поппа Є.І. захисник Бушко С.М. зазначив, що

підсудний хворіє, однак доказів на ствердження даного факту у нього немає. Зазначене відображене у

протоколі судового засідання від 02 липня 2008 року.

Питання зміни запобіжного заходу в судовому засіданні не піднімалось, на обговорення учасників

судового розгляду не виносилось, до нарадчої кімнати для його вирішення суд не видалявся.

Лише 18 липня 2008 року у судовому засіданні суд заслухав думку учасників процесу з приводу

заявленого відводу та передав справу голові суду для його вирішення.

За змістом ст.288 КПК України неявка підсудного в судове засідання зобов'язує суд відкласти розгляд

справи і з'ясувати причини його неявки. Також зазначена норма закону передбачає, що тільки у разі

неявки підсудного до суду без поважних причин для нього можуть настати зазначені у законі негативні

наслідки.

У відповідності до вимог ст.57 КПК України заява про відвід судді, який одноособово розглядає справу,

подається у письмовому вигляді не менше ніж за 3 дні до судового розгляду справи. Відвід, заявлений

судді, який одноособово вирішує справу, розглядається постановою голови районного (міського) суду.

З огляду на наведене автор подання вважає, що у даному випадку слухання справи слід було відкласти

і передати голові суду для вирішення питання про відвід.

Статтями 273, 274 КПК України передбачено порядок обрання, скасування або зміни запобіжного

заходу в суді.

Головуючим він був порушений.

У порушення діючого законодавства головуючий — суддя Фейір О.О. півтора місяці не приступав до

розгляду заявленого йому відводу, а за цей час в судовому засіданні приймав рішення про привід

підсудного і за межами судового засідання прийняв рішення про зміну запобіжного заходу на взяття під

варту.

На думку автора подання, наведені факти викликають сумніви в безсторонності судді Берегівського

районного суду Закарпатської області Фейіра О.О., його спроможності справедливо і неупереджено

розглянути вказану кримінальну справу, свідчать про недобросовісне ставлення до обов'язків судді,

передбачених ст.6 Закону України "Про статус суддів", а, можливо, і про умисні, навіть узгоджені з

представником іншої сторони дії, направлені на ущемлення законних прав громадянина Поппа Євгена

Івановича.

Керуючись ст.97 Закону України "Про судоустрій України", ініціатор звернення просить

кваліфікаційну комісію суддів ініціювати питання про дисциплінарну відповідальність судді

Берегівського районного суду Закарпатської області Фейіра О.О.

Відповідно до рішення Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Львівського апеляційного

округу від 27.02.2009 року перевірка даних про дисциплінарний проступок судді Берегівського район(

ного суду Закарпатської області Фейіра О.О. проводилась членом кваліфікаційної комісії Бортей(

чуком Ю.Ю.

Проведеною перевіркою встановлено, що 7 травня 2008 року Фейіром О.О. проведено попередній

розгляд кримінальної справи та призначено до судового розгляду на 27 травня 2008 року. 27 травня

2008 року розгляд справи відкладено у зв'язку з хворобою головуючого на 11 червня 2008 року.

2 червня 2008 року від підсудного Поппа Є.І. надійшла заява про відвід головуючому — судді Фейіру

О.О., мотивована тим, що він був головуючим по іншій кримінальній справі, де Попп Є.І. проходив

як потерпілий, у процесі розгляду якої між ними склались неприязні відносини, а тому в нього є

обґрунтовані сумніви у неупередженості та об'єктивності судді. 11 червня 2008 року розгляд справи

у зв'язку з хворобою головуючого відкладено на 30 червня 2008 року. 2 липня 2008 року розгляд

справи відкладено у зв'язку з неявкою в судове засідання підсудного Поппа Є.І., потерпілих та ряду

свідків. Судом ухвалено постанову про привід підсудного Поппа Є.І. У цей же день за межами

судового засідання постановлено змінити запобіжний захід щодо підсудного на утримання під

вартою. Заява про відвід головуючого не розглядалась. Про причини неявки у судове засідання

підсудного Поппа Є.І. суд повідомлено не було, а захисник Бушко С.М. зазначив, що підсудний

хворіє, однак не надав доказів на ствердження даного факту. Питання зміни запобіжного заходу в
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івсудовому засіданні не порушувалось, на обговорення учасників судового розгляду не виносилось,

суд не видалявся до нарадчої кімнати для його вирішення. 18 липня 2008 року у судовому засіданні

суд заслухав думку учасників процесу з приводу заявленого відводу та передав справу голові суду для

його вирішення.

З пояснень судді Фейіра О.О. вбачається, що 2 червня 2008 року під час його перебування на

лікарняному до суду надійшла заява підсудного Попп Є.І. про відвід головуючого, яку було приєднано до

матеріалів справи, як вказано в резолюції голови Берегівського районного суду для заслуховування

думки прокурора та інших учасників судового розгляду з приводу заявленого відводу. 2 липня 2008 року

розгляд справи відкладено на 18 липня у зв'язку з неявкою в судове засідання підсудного Поппа Є.І., який

не повідомив про причини неявки.

Вважає, що згідно вимог ст.288 КПК України до підсудного правомірно застосовано привід в судове

засідання через органи внутрішніх справ та змінено запобіжний захід на більш суворий — взяття під

варту. Про таке свідчить і протокол судового засідання Берегівського райсуду від 2 липня 2008 року,

згідно якого "О 10.25 годин головуючий віддалився до нарадчої кімнати. Повернувшись до зали судових

засідань, головуючий оголосив постанову про привід підсудного, роз'яснив її зміст". 18 липня 2008 року

у судовому засіданні суд заслухав думку учасників процесу з приводу заявленого відводу та передав

справу голові суду для його вирішення. Суддя Фейір О.О. вважає ініціювання питання про його

дисциплінарну відповідальність несправедливим, проявом упередженого ставлення п.Демченка С.М,

переслідуванням та помстою, а твердження щодо порушень кримінально(процесуального закону —

безпідставним.

Не погоджуючись з позицією судді, перевіряючий вважає, що за змістом ст. 288 КПК України неявка

підсудного в судове засідання зобов'язує суд відкласти розгляд справи і з'ясувати причини його неявки.

Також зазначена норма закону передбачає, що тільки у разі неявки підсудного до суду без поважних

причин для нього можуть настати зазначені у законі негативні наслідки. Причини неявки судом не

встановлено. Статтями 273—274 КПК України передбачено порядок обрання, скасування або зміни

запобіжного заходу в суді, із змісту яких вбачається, що питання зміни запобіжного заходу вирішуються

судом під час судового розгляду справи.

У відповідності до вимог ст.57 КПК України заява про відвід судді, який одноособово розглядає

справу, подається у письмовому вигляді не менше ніж за три дні до судового розгляду справи.

Відвід, заявлений судді, який одноособово вирішує справу, розглядається постановою голови

районного (міського) суду. Згідно резолюції голови Берегівського районного суду Галл Л.Л.

головуючий по справі — суддя Фейір О.О. повинен був обмежитись заслуховуванням думки

прокурора та інших учасників судового розгляду з приводу заявленого відводу, який поданий до

судового засідання, та утриматись від інших процесуальних дій та вирішення питань про зміну

запобіжного заходу під час судового розгляду до моменту вирішення питання по заявленому

відводу головою суду.

Перевіряючий констатує, що таким чином суддя Фейір О.О. в порушення вимог закону фактично

продовжив судовий розгляд кримінальної справи по обвинуваченню Поппа Є.І. за ч.І ст.187, ч.4 ст.296

КК України після надходження заяви підсуднього про відвід головуючого по справі та до моменту

вирішення заявленого відводу головою Берегівського районного суду.

За таких обставин у відповідності до ст. 31 Закону України "Про статус суддів" перевіряючий вважає,

що є підстави для порушення дисциплінарного провадження щодо заступника голови Берегівського

районного суду Закарпатської області Фейіра Олександра Олександровича, та пропонує задовольнити

подання члена Ради суддів України Демченка С.М. про порушення дисциплінарного провадження щодо

заступника голови Берегівського районного суду Закарпатської області Фейіра О.О.

З урахуванням висновків перевіряючого рішенням Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів

Львівського апеляційного округу від 24.04.2009 року щодо заступника голови Берегівського районного

суду Закарпатської області Фейіра О.О. порушено дисциплінарне провадження та відкрито

дисциплінарну справу.

Розглянувши матеріали дисциплінарного провадження, заслухавши довідку перевіряючого,

пояснення судді Фейіра О.О. та голови Берегівського районного суду Закарпатської області,

Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Львівського апеляційного округу прийшла до висновку,

що суддею Фейіром О.О. були допущенні грубі порушення ст.57, 273—274, 288 КПК України при

розгляді справи і тому суддю відповідно до статті 31 Закону України "Про судоустрій України" слід

притягнути до дисциплінарної відповідальності у вигляді оголошення догани.

Керуючись  ст. 31, 32, 34, 35 Закону України "Про статус суддів", ст. 96 — 100 Закону України "Про

судоустрій України", кваліфікаційна комісія, 
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розглянувши подання члена Ради суддів України Демченка С.М. від 11.03.2009 року № 22ц(307/09 про

ініціювання дисциплінарного провадження щодо судді Хустського районного суду Закарпатської

області Савицького Сергія Анатолійовича, 

ВСТАНОВИЛА:

На адресу кваліфікаційної комісії надійшло подання члена Ради суддів України Демченка С.М. про

ініціювання дисциплінарного провадження щодо судді Хустського районного суду Закарпатської

області Савицького Сергія Анатолійовича за порушення діючого законодавства та обов'язків судді,

передбачених ст. 6 Закону України "Про статус суддів".

Автор звернення вказує, що на розгляд до голови Ради суддів України відносно судді Хустського

районного суду Закарпатської області Савицького С.А. поступила окрема ухвала колегії суддів судової

палати у цивільних справах Апеляційного суду Закарпатської області щодо порушень, які були допущені

під час розгляду судом першої інстанції під головуванням судді Савицького С.А. цивільної справи за

позовом Попадинець І.В. до Молнара І.С. про поділ спільної сумісної власності, при перевірці доводів

якої Радою суддів встановлено наступне.

В окремій ухвалі зазначається, що ухвалою апеляційної інстанції від 06.02.2009 р. задоволено

апеляцію Молнара І.С. на рішення Хустського районного суду від 28.10.2008 року, рішення суду

скасовано з підстав, передбачених ст.311 ч.1 п.п. 1,3,5 ЦПК України, справу направлено на новий

судовий розгляд.

Справа розглядалася судом першої інстанції під головуванням судді Савицького С.А.

РІШЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ ЗАГАЛЬНИХ СУДІВ ЛЬВІВСЬКОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО ОКРУГУ

26 червня 2009 року м.Львів

Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Львівського апеляційного округу в складі:

голови комісії — Данилюка М.І.,

членів комісії: Фащевської Н.Є., Вакарук В.М., Бортейчука Ю.Ю., Дороша П.І., Каблака П.І., Пилипенка

П.Д., Данюка В.В., Багряка А.С., З.Д. Котика,

ВИРІШИЛА:

Оголосити судді Берегівського районного суду Закарпатської області Фейіру Олександру Олек4
сандровичу догану.

Рішення може бути оскаржено до Вищої ради юстиції не пізніше одного місяця з наступного дня

після вручення копії рішення шляхом подачі скарги через Кваліфікаційну комісію суддів загальних судів

Львівського апеляційного округу.

Голова кваліфікаційної комісії М.І.Данилюк
Члени кваліфікаційної комісії: Н.Є. Фащевська

В.М Вакарук
П.І. Дорош
Ю.Ю.Бортейчук
П.Д. Пилипенко
П.І.Каблак
А.С. Багряк
В.Л. Ортинський
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івАвтор подання вважає, що головуючий діяв всупереч вимогам ЦПК України та у судовому засіданні

не виконав своїх обов'язків, зокрема, щодо: вжиття усіх необхідних заходів для забезпечення належного

розгляду справи, повного, всебічного і об'єктивного з'ясування її обставин, реалізації учасниками

процесу їхніх процесуальних прав; належного вирішення: питання про заявлений йому відвід, заяв і

клопотань учасників процесу, прийняття позовної заяви до розгляду, проведення судової експертизи,

зупинення та відновлення провадження в справі, питань, пов'язаних із зустрічним позовом; належного

розв'язання усіх заявлених у справі позовних вимог і відповідного до вимог і заперечень у справі

викладу судового рішення; належного фіксування судового процесу та повідомлення учасників процесу

про час і місце розгляду справи, дотримання встановленого законом порядку відкладення розгляду

справи та оголошення перерв у її розгляду.

Відповідач Молнар І.С. вісім разів (28.03, 21.04., 08.05, 14.05, 23.05., 22.09., 23.09. та 16.10.2008 р.)

заявляв відвід головуючому по справі судді Савицькому С.А., однак всупереч вимогам ст. 20, 23—25, 168

ЦПК України жоден заявлений суду відвід не був вирішений згідно із законом, без чого провадження в

справі виключалося.

Ухвала судді про призначення цивільної справи до розгляду датована 29.05.09 р., проте перше та

друге судові засідання відбулися 11.05 р. та 27.05.2005 р., тобто до призначення справи до розгляду.

24.06.2005 р. суд призначив у справі судову будівельно(технічну експертизу, проведення якої доручив

експерту Корчинській Д.В., провадження в справі — зупинив ( у справі є лише копія ухвали). Водночас

на а.с. 36 т.1 знаходиться розписка до повістки з викликом відповідача в судове засідання на 17.05.2006

року, а на а.с. 37 т.1 знаходиться ухвала суду від 13.10.2005 р. знову ж таки про призначення судової

будівельно(технічної експертизи тому ж експерту, із зупиненням провадження в справі. При цьому

протоколів судових засідань ні за 17.05., ні за 13.10.2006 р., даних про час надіслання ухвал на

виконання, а також справи експерту — немає.

Разом з тим у справі є висновок цього експерта від 17.04.2007 р. № 350, що надійшов до суду разом

із справою більш ніж через рік — 25.07.2008 р., але, як у ньому вказано, експертизу проведено на підставі

ухвали суду від 18.05.2006 р., якої, як і даних про відповідне судове засідання, в справі немає. Ніяких

даних про відновлення провадження після одержання висновку експерта ( ст.204 ЦПК України) у справі

теж немає.

Тим не менш, 29.05.2007 р. ( майже за рік до одержання справи та висновку від експерта) суд з

посиланням на цей експертний висновок уже повторно звертався до Виконкому Копашневської

сільради, а 30.05.2007 р. на запит від 14.05.2007 р. одержав рішення виконкому про відмову в наданні

такого дозволу. Направляв до сільради суд 11.06.07 р. і експертний висновок та одержав 25.06.07 р.

повторну відмову виконкому в наданні згаданого дозволу.

Таке вирішення питань, пов'язаних із проведенням судової експертизи, висновком якої було

обґрунтовано рішення суду, суперечить вимогам цивільного процесуального закону та істотно порушує

права учасників процесу, передбачені, зокрема, ст. 27,143 ЦПК України. Про це ж свідчать і неодноразові

клопотання та заяви відповідача, пов'язані з проведенням експертиз, що не були вирішені судом.

Не були судом вирішені і питання про закриття та про зупинення провадження у справі, що їх

відповідач кілька раз ставив.

Позивачка двічі змінювала і уточнювала позовні вимоги, однак суд не забезпечив їх вручення іншим

учасникам процесу та дотримання права відповідача на захист від зміненого позову. Більше того, за

відсутності встановлених законом умов для ухвалення в останньому судовому засіданні в справі

заочного рішення суд 27.10.2008 р. ухвалив в порядку ст.169 ч.4 ЦПК України розглядати дану справу у

відсутності відповідача, ухвалив по справі заочне рішення.

Автор подання констатує, що в той же час, незважаючи на протокольну ухвалу про постановлення

заочного рішення, суд ухвалив рішення, яке не може бути кваліфіковане як заочне, у рішенні не

зазначено, що воно є заочним, не зазначено порядок його перегляду та оскарження, що встановлені

ст. 231, 232 ЦПК України. Положення ЦПК України щодо повідомлення учасників процесу та їх явки в

судове засідання в контексті можливості проведення заочного розгляду справи застосовані судом

невірно.

Численні порушення, що допускалися судом при призначенні ряду судових засідань, їх відкладенні,

фіксації, мали систематичний характер. Так, справа містить сліди призначення судових засідань з

порушенням процесуального закону. Йдеться, зокрема, про дії суду, вчинені/призначені на: 11.07., 19.07.,

26.07., 15.08., 23.08., 16.10., 30.10., 05.12., 12.12.20007 р., 15.04., 08.05., 15.,05., 23.05.2008 р. Фактично за

майже річний період з 16.10.2007 р. до 26.09.2008 р. немає жодного протоколу (журналу) судового

засідання. Такими діями суду порушувалися права учасників судового процесу. У справі тривало

листування, приймалися рішення щодо ряду документів, заяв, клопотань, наявних у справі, тобто тривав
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ів певний рух, між останніми двома датами знаходяться 144 аркуші справи. Справа містить також

численні виправлення, підтирки в нумерації аркушів, що ставить під сумнів загалом факти наявності,

подачі відповідних документів, неналежного їх приєднання до справи, повноту матеріалів справи,

вчинення процесуальних дій тощо. Молнар І.С. 15.08.2007 р. подав до суду датований 13.08.2007 р. позов

до Попадинець І.В. про зобов'язання її переробити дах спірного будинку і повернути його в попередній

стан. 30.11.2007 р. Попадинець І.В. звернулася до суду із зустрічним позовом у даній справі з

аналогічною вимогою. Враховуючи характер спору та обставини, на які посилалися сторони, рух

справи, суд у зв'язку з подачею зазначених заяв не прийняв жодного рішення, що випливає з вимог

ст.123, 124, 126 ЦПК України, не прийняв суд ніякого рішення і по суті цього позову.

У справі фактично відсутні належні процесуальні рішення суду щодо заявлених клопотань, подань

документів і доказів, а відсутність значної кількості протоколів ( журналів) судових засідань та жодного

носія інформації з технічним записом засідань унеможливлюють з'ясування реального руху справи.

Відповідач неодноразово ставив перед судом питання про застосування позовної давності та відмову в

позові з цієї підстави. Суд, ухваливши рішення, не згадав про цю позицію відповідача, як, власне, не

згадав про жодні його заперечення і, відповідно, про їх відхилення з передбачених законом підстав уже

не йдеться.

Суд належно не встановив у рішенні та не зазначив у ньому вартість частин будинковолодіння,

присуджених кожній із сторін, і при вимозі стягнути різницю у вартості квартир в сумі 310,81 грн. з

Попадинець І.В. на користь Молнара І.С. зробив навпаки — стягнув ці кошти на користь Попадинець І.В.

Крім того, суд ніяк не вмотивував застосування до спірних правовідносин положень СК України та ЦК

України (2003 р.).

З огляду на наведене, автор подання вважає, що результат розгляду справи судом першої інстанції

ґрунтується на процесуальних діях суду, жодну з яких, по суті, не можна визнати законною. Це, в свою

чергу, позбавило процес, який тривав три з половиною роки (!), правового змісту і призвело до

ухвалення незаконного судового рішення і його скасування.

На думку автора подання, наведені порушення діючого законодавства свідчать про порушення

головуючим Савицьким С.А. обов'язків судді, передбачених ст.6 Закону України "Про статус суддів", і що

в діях останнього вбачається склад дисциплінарного проступку.

Відповідно до рішення Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Львівського апеляційного

округу від 24.04.2009 року перевірка даних про дисциплінарний проступок судді Хустського районного

суду Закарпатської області Савицького Сергія Анатолійовича, проводилась членом кваліфікаційної ко(

місії Бортейчуком Ю.Ю.

Проведеною перевіркою з вивченням матеріалів вищезазначеної цивільної справи встановлено, що

відповідач Молнар І.С. вісім разів (28.03., 21.04., 08.05., 14.05., 23.05., 22.09., 23.09. та 16.10.2008 р.) заявляв

відвід головуючому в справі судді Савицькому С.А., однак всупереч вимогам ст. 20, 23—25, 168 ЦПК

України жоден заявлений суду відвід не був вирішений згідно із законом, без чого провадження в справі

виключалося. Ухвала судді про призначення цивільної справи до розгляду датована 29.05.2009 р., проте

перше та друге судові засідання відбулися 11.05. та 27.05.2005 р., тобто, до призначення справи до

розгляду. 24.06.2005 р. суд призначив у справі судову будівельно(технічну експертизу, проведення якої

доручив експерту Корчинській Д.В., провадження в справі — зупинив (у справі є лише копія ухвали).

Водночас на а.с. 36 т. 1 знаходиться розписка до повістки з викликом відповідача в судове засідання на

17.05.2006 р., а на а.с. 37 т. 1 знаходиться ухвала суду від 13.10.2005 р. знову ж таки про призначення

судової будівельно(технічної експертизи тому ж експерту, із зупиненням провадження в справі. При

цьому протоколів судових засідань ні за 17.05., ні за 13.10.2006 р., даних про час надіслання ухвал на

виконання, а також справи експерту — немає.

Разом з тим у справі є висновок цього експерта від 17.04.2007 р. № 350, що надійшов до суду разом

із справою більш ніж через рік — 25.07.2008 р., але, як у ньому вказано, експертизу проведено на підставі

ухвали суду від 18.05.2006 р., якої, як і даних про відповідне судове засідання, в справі немає. Ніяких

даних про відновлення провадження після одержання висновку експерта (ст. 204 ЦПК України) у справі

теж немає. 29.05.2007 р. (майже за рік до одержання справи та висновку від експерта) суд з посиланням

на цей експертний висновок уже повторно звертався до Виконкому Копашневської сільради з приводу

дозволу на переобладнання та перепланування спірного будинку, а 30.05.2007 р. на запит від 14.05.2007

р. одержав рішення виконкому про відмову в наданні такого дозволу. Направляв до сільради суд

11.06.2007 р. і експертний висновок та одержав 25.06.2007 р. повторну відмову виконкому в наданні

згаданого дозволу. Вирішення питань, пов'язаних із проведенням судової експертизи, висновком якої

було обґрунтовано рішення суду, суперечить вимогам цивільного процесуального закону та істотно

порушує права учасників процесу, передбачені, зокрема, ст. 27, 143 ЦПК України. Про це ж свідчать і
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івнеодноразові клопотання та заяви відповідача, пов'язані з проведенням експертиз, що не були вирішені

судом.

Не були судом вирішені питання про закриття та про зупинення провадження у справі, що їх

відповідач кілька раз ставив. Позивачка двічі змінювала і уточнювала позовні вимоги, однак суд не

забезпечив їх вручення іншим учасникам процесу та дотримання права відповідача на захист від

зміненого позову. Більше того, за відсутності встановлених законом умов для ухвалення в останньому

судовому засіданні в справі заочного рішення суд 27.10.2008 р. ухвалив в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК

України розглядати дану справу у відсутності відповідача, ухваливши по справі заочне рішення. Не

зважаючи на протокольну ухвалу про постановлення заочного рішення, суд ухвалив рішення, яке не

може бути кваліфіковане як заочне, у рішенні не зазначено, що воно є заочним, не зазначено про

порядок його перегляду та оскарження, що встановлені ст. 231, 232 ЦПК України. Положення ЦК

України щодо повідомлення учасників процесу та їх явки в судове засідання в контексті можливості

проведення заочного розгляду справи застосовані судом невірно. Численні порушення, що

допускалися судом при призначенні ряду судових засідань, їх відкладенні, фіксації, мали

систематичний характер. Так, справа містить сліди призначення судових засідань з порушенням

процесуального закону. Йдеться, зокрема, про дії суду, вчинені/призначені на: 11.07., 19.07., 26.07.,

15.08., 23.08., 16.10., 30.10., 05.12., 12.12.2007 р., 15.04., 08.05., 15.05., 23.05.2008 р. Фактично за майже

річний період з 16.10.2007 р. до 26.09.2008 р. немає жодного протоколу (журналу) судового засідання.

Такими діями суду порушувалися права учасників процесу. У справі тривало листування, приймалися

рішення щодо ряду документів, заяв, клопотань, наявних у справі, тобто тривав певний рух, між

останніми двома датами знаходяться 144 аркуші справи. Молнар І.С. 15.08.2007 р. подав до суду

датований 13.08.2007 р. позов до Попадинець І.В. про зобов'язання її переробити дах спірного будинку

і повернути його в попередній стан. 30.11.2007 р. Попадинець І.В. звернулася до суду із зустрічним

позовом у даній справі з аналогічною вимогою. Враховуючи характер спору та обставини, на які

посилалися сторони, рух справи, суд у зв'язку з подачею зазначених заяв не прийняв жодного рішення,

що випливає з вимог ст. 123, 124, 126 ЦПК України, не прийняв суд ніякого рішення і по суті цього

позову.

У справі відсутні належні процесуальні рішення суду щодо заявлених клопотань, поданих документів

і доказів, а відсутність значної кількості протоколів (журналів) судових засідань та жодного носія

інформації з технічним записом засідань унеможливлюють з'ясування реального руху справи.

Перевіряючий зазначає, що відповідач неодноразово ставив перед судом питання про застосування

позовної давності та відмову в позові з цієї підстави. Суд, ухваливши рішення, не згадав про цю позицію

відповідача, як, власне, не згадав про жодні його заперечення і, відповідно, про їх відхилення з

передбачених законом підстав уже не йдеться. Суд належно не встановив у рішенні та не зазначив у

ньому вартість частин будинковолодіння, присуджених кожній із сторін, і при вимозі стягнути різницю

у вартості квартир в сумі 310,81 грн. з Попадинець І.В. на користь Молнара І.С зробив навпаки — стягнув

ці кошти на користь Попадинець І.В. Крім того, суд ніяк не вмотивував застосування до спірних

правовідносин положень СК України та ЦК України (2003 р.).

Суддя Савицький С.А. надав пояснення, в яких вказав, що в його провадженні знаходилася цивільна

справа за позовом Попадинець І.В. до Молнар І.С. про поділ спільної сумісної власності.

Ухвала суду про призначення даної цивільної справи датована 29.05.2009 року, при цьому була

допущена помилка, оскільки ухвала про призначення даної справи була винесена ним 29 квітня 2005

року і справа була призначена на 11 травня 2009 року. З приводу заявлених Молнар І.С. заяв про відвід

судді Савицького С.А. від 28.03.2008, 21.04.2008 року, 08.05.2008 року, 14.05.2008 року, 23.05.2008 року та

16.10.2008 року зазначив, що відповідач Молнар І.С. подав заяви про відвід судді і не з'являвся в судові

засідання, а тому питання про відвід судді Савицького С.А. вирішувалося в присутності сторін в

наступних судових засіданнях. Крім того, за клопотанням Молнар І.С. суд звертався до виконкому

Копашнівської сільської ради з приводу отримання дозволу на переобладнання та перепланування

спірного будинку, при цьому отримав відмову в наданні згаданого дозволу на переобладнання будинку

позивачкою Попадинець Іриною Василівною.

Позовна заява Молнар І.В. до Попадинець І.В про зобов'язання переробити дах спірного будинку і

повернути його в попередній стан, подана 13.08.2007 року, знаходиться на даний час на розгляді в

Хустському районному суді. Крім того, зволікання та затягування розгляду справи за позовом

Попадинець І.В. до Молнар І.С. про поділ спільної сумісної власності відбувалося в основному через

неявку сторін в судові засідання. З приводу даного випадку жалкує, обіцяє виправитися.

Перевіряючий вважає, що викладені в поданні члена Ради суддів Демченка С.М. обставини знайшли

своє підтвердження та зазначені в ухвалі Апеляційного суду Закарпатської області від 06.02.2009 року,
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ів Окремій ухвалі цього ж суду від 06.02.2009 року по згаданій справі, які на момент проведення перевірки

не скасовані, не спростовуються поясненням судді Савицького С.А. та проведеною перевіркою.

З урахуванням висновків перевіряючого рішенням Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів

Львівського апеляційного округу від 29.05.2009 року щодо судді Хустського районного суду

Закарпатської області Савицького Сергія Анатолійовича порушено дисциплінарне провадження та

відкрито дисциплінарну справу.

Виходячи з матеріалів перевірки, зважаючи на пояснення судді і визнання ним обставин при розгляді

згаданої конкретної справи, в цілому якісний розгляд інших справ, з урахуванням того, що в результаті

розгляду вищевказаної справи не настало негативних правових наслідків, до дисциплінарної

відповідальності він не притягався, враховуючи його запевнення про усвідомлення допущеної помилки,

позитивну характеристику та констатуючи, що у відповідності до ч.2 ст.31 Закону України "Про статус

суддів" слід вважати, що діями судді не допущено навмисного порушення закону чи несумлінності або

упередженості, що не потягло за собою істотних наслідків, перевіряючий вважає, що притягнення судді

Савицького С.А. до дисциплінарної відповідальності недоцільне.

Заслухавши пояснення судді Савицького С.А., перевіривши матеріали подання та обговоривши

висновки перевіряючого, кваліфікаційна комісія приходить до висновку не притягати суддю

Савицького С.А. до дисциплінарної відповідальності.

Керуючись ст. 31, 32, 34, 35 Закону України "Про статус суддів", ст. 96—100 Закону України "Про

судоустрій України", кваліфікаційна комісія, —

ВИРІШИЛА:

Відмовити в притягненні до дисциплінарної відповідальності і закрити дисциплінарне провадження

відносно судді Хустського районного суду Закарпатської області Савицького Сергія Анатолійовича.

Рішення може бути оскаржено до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не пізніше одного

місяця з наступного дня після вручення копії рішення шляхом подачі скарги через Кваліфікаційну

комісію суддів загальних судів Львівського апеляційного округу.

Голова кваліфікаційної комісії М.І.Данилюк
Члени кваліфікаційної комісії: Н.Є. Фащевська

В.М Вакарук
Ю.Ю.Бортейчук
П.І. Дорош
В.В. Данюк
П.І.Каблак
А.С. Багряк
П.Д. Пилипенко
З.Д. Котик


