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Під час семінару учасники мали змогу поділити-

ся міркуваннями щодо тестування кандидатів на по-

саду судді та перспективи розробки і впровадження

перевірки основних характеристик судді, методо-

логії оцінювання кандидатів у професійні судді ква-

ліфікаційними комісіями суддів, відбору кандидатів

у професійні судді на конкурсній основі та ін.

Суддя Анатолій Бабій, голова Кваліфікаційної

комісії суддів Одеського апеляційного округу, вис-

вітлюючи тему "Добір кандидатів на посади суддів

на конкурсній основі: правові підстави та проб-

лемні аспекти", зокрема зазначив, що "проблемни-

ми питаннями добору кандидатів на посади суддів

на конкурсних засадах сьогодні залишаються ор-

ганізаційні питання і умови проведення кваліфіка-

ційного іспиту та оцінки його результатів. Низка

заходів для вирішення цих питань впродовж ос-

танніх років нарешті дає можливість приступити

до практичної уніфікації і реформування діяльнос-

ті зацікавлених органів з питання добору кандида-

тів на посаду судді

на конкурсних заса-

дах". 

Суддя Бабій також

запропонував здій-

снити практичні кроки для досягнення поставленої

мети, як-то:

• Академії суддів України передати Вищій квалі-

фікаційній комісії суддів для затвердження програ-

му перевірки фахового рівня кандидатів на посаду

судді, яка може бути розроблена на підставі існу-

ючої та розробленої Академією суддів України

програми з максимальним переліком вже підготов-

лених тестових питань та матеріалів.

• ДСА України забезпечити, щоб на підставі на-

явних даних постійно оголошувались на сайті "Су-

дова влада України" дані про адреси ККС, наявні

вакансії посад суддів по всій Україні, вміщувались

зразки заяв, та з часу оприлюднення на сайті ін-

формації про вакансію конкурс на дану посаду вва-

жати оголошеним.

• На перехідний до комп'ютерного тестування

період пропонується ВККСУ своїм рішенням визна-

чити: (1) єдиний для України перелік питань для

кандидатів на посаду судді, які можуть бути вико-

ристані кваліфікаційними комісіями під час іспиту;

проведення письмового іспиту шляхом тестування

з вибраного кандидатом випадкового варіанту або

шляхом усних відповідей на випадково вибраний

кандидатом білет, складений комісією на підставі

єдиного переліку питань, затвердженого ВККСУ зі

встановленою кількістю питань з певних галузей

права; (2) єдину шкалу балів (5, 10, 12 тощо) для

оцінки відповіді.

Завідувач відділу підготовки матеріалів для приз-

начення суддів Вищої ради юстиції Людмила Ско-

мороха під час семінару поділилась своїми

міркуваннями стосовно добору кандидатів на поса-

ду судді, акцентувавши увагу на складності процесу

27—28 серпня 2009 р. в місті Одеса Ви-
щою кваліфікаційною комісією суддів Ук-
раїни за фінансової підтримки Проекту
Агентства США з міжнародного розвит-
ку (USAID) "Україна: верховенство права"
проведено черговий семінар для голів і
членів кваліфікаційних комісій суддів по
обговоренню практики добору кандида-
тів на посаду судді за допомогою тесту-
вання/конкурсного відбору.

СЕМІНАР ПО ОБГОВОРЕННЮ ПРАКТИКИ ДОБОРУ КАНДИДАТІВ
НА ПОСАДУ СУДДІ

Інформацію надано Проектом Агентства США з міжнародного

розвитку (USAID) "Україна: верховенство права"

Суддя Анатолій Бабій, 

голова

Кваліфікаційної

комісії суддів

загальних судів

Одеського

апеляційного округу
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та доцільності проходження кандидатом на посаду

судді стажування у суді: "Посада судді є однією зі

складних та багатогранних посад, яка вимагає мак-

симальної концентрації як професійних знань, так і

моральних якостей особи. Якщо перевірку профе-

сійних якостей кандидата на посаду судді, згідно з

чинним законодавством, має здійснювати відповід-

на кваліфікаційна комісія суддів, то до з'ясування

спроможності особи витримати емоційне наванта-

ження, законодавство не має жодних вимог, хоч

суддя знаходиться під постійним психологічним

"тиском". Отже, важливо, щоб кваліфікаційні комісії

суддів перевіряли, крім професійних, також і суб'єк-

тивні якості та особливості кандидатів: врівноваже-

ність, порядність, коректність, чуйність, вміння

викладати свою думку, рішучість при відстоюванні

своєї позиції, внутрішню культуру". 

На думку пані Скоморохи, одним з ефективних

методів перевірки підготовленості кандидата до ро-

боти на посаді судді могло б стати психодіагностич-

не обстеження з метою оцінки саме психологічної

придатності до виконання функцій по здійсненню

правосуддя, а також виявлення у нього асоціальних

установок та корисливих мотивів. "Особа, яка вия-

вила бажання зайняти посаду судді, повинна усві-

домлювати не тільки рівень відповідальності, а й

уявляти обсяг навантаження на цій посаді". Пані

Скомороха зауважила, що "…було б не зайвим шля-

хом законодавчого врегулювання запровадити інс-

титут стажування кандидата на посаді судді, під

наглядом судді-куратора, з врахуванням спеціаліза-

ції суду, в якому він планує працювати. Стажування

могло б проходити в проміжку часу між складанням

кандидатом кваліфікаційного іспиту і наданням ре-

комендації. Таким чином, кадровий резерв на поса-

ди суддів міг би стати більш дієвим. 

За результатами стажування стане легше реко-

мендувати на посаду судді осіб, які обізнані з робо-

тою судді і розуміють про яку працю йдеться". 

Пані Наталія Петрова, заступник керівника Проек-

ту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)

"Україна: верховенство права", в ході дискусії торкну-

лася питання проблемних аспектів Положення про

призначення на посаду судді вперше, затвердженого

Указом Президента України (Положення про поря-

док розгляду питань та підготовки матеріалів щодо

призначення на посаду професійного судді вперше

№ 697/2004 від 30.06.2004). Це положення містить

багато тексту з відтворенням норм закону, в чому

насправді нема потреби. У той же час важливі проце-

дури процесу добору кандидатів на суддівські посади

залишилися поза його увагою (скажімо, питання тес-

тування кандидатів, змістовне наповнення співбесі-

ди, критерії конкурсного відбору).

Крім того, до положення включено тези, які не

узгоджуються з вимогами інших законів щодо

захисту персональних даних кандидатів або упов-

новажують державні структури здійснювати спеці-

альну перевірку кандидатів, в той час, коли законом

такі повноваження їм не надано, тощо. З огляду на

це учасники заходу визнали необхідність ґрунтов-

ної роботи по внесенню змін до положення з ме-

тою заповнення його прогалин та приведення у

відповідність з чинним законодавством.

Питання добору кандитатів на посаду судді за

допомогою тестування та конкурсного відбору є

надзвичайно актуальними та важливими для Украї-

ни, бо йдеться про якість суддівського корпусу . За

допомогою донорів є можливість реалізувати хоро-

ші програми у цьому напрямі . 

Одна з них — ініціатива Проекту USAID "Україна:

верховенство права" у співпраці з Державною судо-

вою адміністрацією України, ВККСУ та Кваліфіка-

ційною комісією суддів Харківського апеляційного

округу — початок пілотного проекту з впроваджен-

ня стандартизованих форм заяви на заміщення по-

сади судді і анкети кандидата.

Проект буде реалізовано впродовж трьох місяців

з листопада 2009 року на території трьох областей

України — Сумської, Харківської та Полтавської — з

обов'язковим оголошенням конкурсу на вакантні

посади суддів. Результати експерименту очікуються

у лютому 2010 року. 

Учасники семінару були одностайні у стверджен-

ні важливості незалежності судової гілки влади, яка є

запорукою незалежності кожного судді, і в тому, що

авторитет судової влади складає репутація кожного

судді — професійно-

го, добросовісного і

відповідального.

Наталія Петрова,

заступник керівника

Проекту Агентства

США з міжнародного

розвитку (USAID)

"Україна:

верховенство права"

Завідувач відділу

підготовки

матеріалів для

призначення суддів

Вищої ради юстиції

Людмила Скомороха

під час семінару

поділилась своїми

міркуваннями

стосовно добору

кандидатів на посаду

судді 
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24 вересня 2009 року у пресс-центрі інформа-

ційного агентства УНІАН члени Вищої кваліфіка-

ційної комісії суддів України та представники

Проекту Агентства США з міжнародного розвитку

(USAID) "Україна: верховенство права" під час прес-

конференції публічно представили збірник рішень

кваліфікаційних комісій суддів у дисциплінарних

справах за 2007 рік.

Ця знакова подія зібрала представників націо-

нальних і спеціалізованих ЗМІ та юридичну спіль-

ноту.

Збірник рішень кваліфікаційних комісій суддів у

дисциплінарних справах за 2007 рік було видано

на виконання Указу Президента України № 742

від 11.09.2006 року та прийнятого на його виконан-

ня Розпорядження Кабінету Міністрів України

№ 657-р від 15.08.2007 року.

Збірник є першою практикою оприлюднення

даних дисциплінарних справ проти суддів та є по-

воротним моментом у зміні політики судової вла-

ди щодо важливості відкриття такої інформації

для широкого кола громадян. Досі громадськість і

фахівці мали обмежений доступ до результатів

розгляду скарг на дії суддів. У Бангалорських

принципах поведінки суддів1 зазначено, що "Дові-

ра громадськості до судової системи, до мораль-

ного авторитету та чесності судової влади є най-

більш важливою у сучасному демократичному

суспільстві".

Формування та підтримання такої довіри мож-

ливі лише за умови об'єктивного інформування

суспільства про дійсний стан і проблеми судів, за

умови підвищення прозорості та стандартизації

процесу добору і дисциплінарної відповідальності

суддів. 

Саме тому видання збірника має велике значен-

ня для забезпечення прозорості української судової

системи в цілому та підвищення рівня довіри гро-

мадян до судової влади.

Збірник є важливим джерелом інформації для

вчених, експертів, фахівців. Він є першим кроком

на шляху до розвіювання широко поширеного в

Україні міфу, що судді ніколи не притягаються до

дисциплінарної відповідальності, навіть якщо вони

порушують закон. 

Збірник стане важливим орієнтиром для членів

кваліфікаційних комісій суддів, оскільки саме на

них законом покладено повноваження по здій-

сненню дисциплінарних проваджень. 

До формування змісту збірника доклали зусиль

працівники секретаріату ВККСУ, експерти Академії

суддів України. Видання книги здійснено за фінан-

сової підтримки Проекту Агентства США з міжна-

родного розвитку (USAID) "Україна: верховенство

права".

Суддя Верховного Суду України, кандидат юри-

дичних наук, заслужений юрист України, член Ви-

щої кваліфікаційної комісії суддів України Суддя

Ігор Леонович Самсін зазначив: "У суспільстві спо-

стерігається загрозлива тенденція зміцнення

стереотипів терпимого ставлення до корупції, по-

ПРЕЗЕНТАЦІЯ "ЗБІРНИКА РІШЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ КОМІСІЙ
СУДДІВ У ДИСЦИПЛІНАРНИХ СПРАВАХ. 2007 РІК"

Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)

"Україна: верxовенство права",

cпеціаліст зі зв'язків з громадськістю

Денисьєва Є.В.

Збірник рішень кваліфікаційних комісій
суддів у дисциплінарних справах. 2007 рік
/ Вища кваліфікаційна комісія суддів Ук8
раїни. — К.: Юрінком Інтер, 2009. — 1312 с. 

1 Схвалені резолюцією 2006/23 Економічної та соціальної ради ООН від 27 липня 2006 року.
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єднання в масовій свідомості визнання суспільної

шкоди корупції і готовності обирати корупційні

шляхи розв'язання проблем, що призвело до нез-

датності громадян брати активну участь в антико-

рупційних діях. Потрібно визнати, що прояви цієї

тенденції мають місце і в судовій системі. Подолан-

ня цієї тенденції вбачається передусім в озброєнні

громадськості та юридичної спільноти інформаці-

єю про те, яким чином можна протидіяти суддям,

які порушують свою присягу та роз-

глядають справи заангажовано чи неп-

рофесійно. Проте надання інформації

про механізми роботи дисциплінар-

них органів без наочних прикладів та-

кої роботи було б малоефективним.

Тому було вирішено розмістити на

більш ніж тисячі сторінок відповідну

кількість рішень кваліфікаційних комі-

сій суддів за наслідками розгляду дис-

циплінарних справ, порушених щодо

суддів".

Для читачів буде цікавим аналіз

чинного законодавства в контексті

дисциплінарної відповідальності

суддів, статистична довідка стосовно

дисциплінарної практики за 2007

рік та вперше виконаний аналіз що-

до характеру та частоти порушень,

віку та досвіду суддів, притягнених

до дисциплінарної відповідальності,

часу їх перебування на посаді судді

тощо. 

Результати такого аналізу спросто-

вують версію, що молоді судді найчас-

тіше притягуються до дисцип-

лінарної відповідальності. 

"Ці дані не тільки сприяти-

муть підвищенню довіри гро-

мадськості до судової влади, але

і допомагатимуть визначити

основні напрямки для навчан-

ня та подальшого підвищення

кваліфікації суддів, зокрема

навчання з професійної етики"

— прокоментував вихід збір-

ника Девід М. Вон, керівник

Проекту USAID "Україна: верхо-

венство права".

Наступним логічним кро-

ком є розповсюдження книги,

яку буде передано суддям по

всій країні, членам всіх квалі-

фікаційних комісій суддів, до

вищих судів, Академії правових

наук. Це видання поповнить

бібліотечні фонди не лише

Верховного Суду, Вищої ради

юстиції, міністерства юстиції України, але буде пе-

редано до фондів Парламентської бібліотеки у Ки-

єві. Також планується забезпечити примірниками

книги бібліотеки університетів, юридичних вузів,

правничих кіл та всі публічні обласні бібліотеки. 

На сьогодні книгу у вільному доступі можна

знайти на сайті Проекту USAID "Україна: верхо-

венство права" за адресою: www.ukrainerol.org.ua,

розділ Бібліотека/Посібники та збірники.

На  фото зліва направо: п. Девід Вон, керівник Проекту USAID

"Україна: верховенство права", суддя Верховного Суду України, суддя

Ігор Самсін, суддя Верховного Суду України, кандидат юридичних

наук, заслужений юрист України, член Вищої кваліфікаційної комісії

суддів України, Микола Пінчук, суддя Верховного Суду України,

заступник голови  Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,

Василь Земляний, суддя Верховного Суду України у відставці, голова

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 2004—2006 рр.

На  фото зліва направо: п. Девід Вон, керівник Проекту USAID "Україна:

верховенство права", суддя Верховного Суду України, суддя Ігор Самсін,

суддя Верховного Суду України, кандидат юридичних наук, заслужений

юрист України, член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
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Добір суддів є відповідальним і складним проце-

сом. З одного боку, процедурні питання мають бути

достатньою мірою врегульованими в законодав-

стві, щоб відповідати вимозі формальної визначе-

ності. Адже особа, яка є кандидатом на посаду судді,

має право володіти повною інформацією стосовно

того, яким випробуванням та іспитам вона буде під-

дана, які критерії відбору будуть застосовані орга-

ном оцінювання тощо.

З іншого боку, кваліфікаційний орган повинен

бути достатньо уповноважений чинним законом

для того, щоб мати можливість дійсно визначити

"на що здатна" людина, яка хоче стати суддею.

Законодавець повинен (звичайно, з допомогою

науковців і практиків, які працюють над даною

проблемою) віднайти справедливий баланс, відоб-

разити в законі "золоту середину", надавши органу,

що здійснює відбір, достатньо свободи для визна-

чення здібностей особи, що заявила про своє ба-

жання стати суддею, не порушивши при цьому

права цієї особи.

На шляху вирішення цієї дилеми на теоретично-

му рівні постає питання узагальнення та уніфікації

критеріїв (професійного та особистого характеру),

які мають бути поставлені до кандидата на посаду

судді. 

Передусім потрібно розуміти, що є критерії тра-

диційні, тобто сформовані історично у суспільній

думці вимоги до особи, що претендує на посаду

судді.

До таких критеріїв потрібно відносити: чесність,

порядність, моральність, принциповість, повагу до

людини та її прав, розуміння проблем, з якими сти-

каються громадяни у повсякденному житті, усві-

домлення історичних реалій, в яких розвиваються

держава і соціум. Частково перераховані критерії

знайшли своє відображення в Законах України

"Про статус суддів" і "Про судоустрій України", а

також в процесуальних кодексах. Скажімо, це

обов'язок судді бути неупередженим щодо сторін

та інших учасників процесу, заявляти самовідвід у

разі виникнення обставин, які не дозволяють йому

бути 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 (ділові),

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 нама-

гаємось забути.

Тому на стадії добору видається достатнім об-

межитись психологічними тестами, спеціально

розробленими фахівцями, і співбесідою із психо-

логом, який повинен за результатами співбесід і на

підставі опрацьованих тестів надати висновок, що

буде спрямовуватись до кваліфкомісії суддів.

Більш ретельно потрібно, на нашу 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 більше вихідних даних, оскільки у судді вже

на цей час складеться репутація серед колег та пра-

цівників суду.

Існує також інша група критеріїв, які складають

об'єктивну основу для здійснення судочинства. Їх

можна умовно позначити як риси інтелектуально-

особистісного характеру. 

Звичайно, в цьому контексті прийнято говорити

про професійну підготовку та знання права, його

традицій та змісту законодавства. Але лише знання

законодавства для судді недостатньо. Тут необхідно

значно більше, а саме: вміння інтерпретувати, тлу-

мачити закон, викладати свою думку в рішенні так,

щоб її міг зрозуміти кожен. Ясно, що це вміння роз-

вивається з досвідом і роками практики на суддів-

ській посаді. Проте здатність логічно мислити,

критично аналізувати, зіставляти норму права з

обставинами спору — це, безумовно, ті інтелекту-

альні якості, які повинні бути притаманними кож-

ній особі, яка претендує на посаду судді.

Тепер щодо "особистісної сторони" інтелекту

кандидата на посаду судді. Юридична професія —

це постійне навчання, а на посаді судді — тим біль-

ше. Адже не буває такого, щоб суддя розглядав од-

нотипні справі, бо в його провадженні знаходяться

різноманітні спори в межах відповідної спеціаліза-

ції. Тому, безумовно, кандидат на посаду судді по-

ДОБІР КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СУДДІ: 
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Суддя Верховного Суду України, 

заслужений юрист України, 

член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Самсін І.Л. 
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авинен виявити здатність швидко засвоювати і оп-

рацьовувати нову інформацію правового характе-

ру. Іноді від судді вимагається знання основ

економіки та фінансів або інших наук. Тому в ціло-

му кандидат повинен бути ерудованою людиною,

яка збагачує свої знання, прагне розширити свій

суддівський світогляд та підвищити професійний

рівень.

Хочеться наголосити на тому, що навчальний

процес має супроводжувати професійного суддю,

як власне і будь-якого поважаючого себе юриста,

безперервно. Особливо актуальним питанням в

контексті підтримання та підвищення кваліфікації

суддів видається вивчення та розуміння суддями

практики Європейського суду з прав людини. Так,

відповідно до статті 17 Закону України "Про вико-

нання рішень та застосування практики Європей-

ського суду з прав людини" передбачено, що суди

застосовують при розгляді справ Конвенцію (про

захист прав і основних свобод людини) та практи-

ку Суду як джерело права. Нові процесуальні кодек-

си — Цивільний процесуальний кодекс України та

Кодекс адміністративного судочинства України —

містять відповідні положення.

Видається, що науковий ступінь кандидата на

посаду судді повинен розглядатись як перевага.

Визнаємо, що існує і протилежна позиція, начебто

науковці далекі від практики і надмірне теоретизу-

вання предмету дослідження не є позитивним для

відправлення судочинства. Буває і так. Однак пот-

рібно взяти до уваги, що наукова праця — це пос-

тійне вдосконалення і пошук істини, якщо особа

вже звикла працювати в такому руслі — вона пра-

цюватиме так довіку. До того ж науковцям прита-

манний відповідний стиль викладення думок в

логічній послідовності і стислій формі, вони обіз-

нані з різними поглядами на вирішення одної

проблеми і, головне, здатні обирати правильне або

принаймні логічне та обґрунтоване рішення, нав-

коло якого ведеться дискусія.

Окремо хотілось би сказати про мотивацію кан-

дидата на посаду судді, тобто чому юрист вирішив

присвятити себе саме цій діяльності, яка пов'язана

з багатьма обмеженнями і великим навантаженням,

а іноді (якщо говорити про перші інстанції) — і не

із зовсім зручними умовами праці.

Тому "що саме" підштовхнуло людину до обран-

ня цієї юридичної діяльності для себе? — це питан-

ня має бути обов'язково з'ясоване органами,

відповідальними за професійний добір суддів.

З'ясування відповідності всім цим якостям —

процес не миттєвий, і це очевидно. Тому потрібно

підтримати ініціативу провідних навчальних закла-

дів, яка вже декілька років успішно впроваджується,

щодо забезпечення післядипломної підготовки

юристів, які бажають стати суддями. Адже протягом

дворічного терміну навчання дослідити здібності

та риси характеру кандидатів набагато легше і ре-

зультати будуть достовірніші.

Звичайно, не можна перетворювати спеціальну

підготовку для кандидатів на посаду судді в довго-

тривалий процес, рівнозначний отриманню другої

юридичної освіти. Натомість це має бути макси-

мально інтенсифікований та практично орієнто-

ваний курс, розрахований в першу чергу на тих

слухачів, які не мають досвіду роботи в суді (на по-

саді помічника судді). Наприклад, європейські дер-

жави (Франція, Німеччина, Іспанія, Португалія), де

спеціальну підготовку визнано необхідною, вико-

ристовують дві моделі підготовки: модульну та

комбіновану. При модульній підготовці навчальна

практика в суді чергується з практичними занят-

тями в центрах підготовки суддів, які проходять

протягом тривалого часу, інколи навіть довше ро-

ку. Спираючись на навчальний процес, який

обов'язково орієнтований на практичні аспекти

суддівської професії, вони вдосконалюють свою

підготовку під час проходження практики в судах і

часом, факультативно, в інших державних уста-

новах.

Комбінована модель передбачає поєднання

практичної діяльності на посаді судді та навчання в

групах під керівництвом висококваліфікованих та

досвідчених суддів. Завдяки такому навчанню кан-

дидати на посаду судді отримують змогу опанувати

систему знань та вмінь, необхідних для суддівської

професії, про що зазначалось раніше, наприклад

таких, як ведення судового засідання, збір, дослід-

ження та оцінка доказів та, врешті-решт, складання

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 оці-

нювання рівня професійних знань претендентів.

Так, випускний іспит програми підготовки профе-

сійних суддів може бути одночасно кваліфікацій-

ним іспитом.

Кадрове забезпечення суддівського корпусу зав-

жди було, є і буде дискусійним питанням. І як би не

деталізував Законодавець вимоги до кандидата на

посаду судді, які б методики не впроваджувались

для первісного визначення кваліфпридатності осо-

би, залишатиметься місце для трактування закону

та вибору серед претендентів з рівними даними

професійного та морально-етичного характеру.

Разом з тим вбачаємо необхідним висловити пе-

реконання, що принципи прозорості, демократич-

ності та рівних можливостей мають посідати

чільне місце в процесі кадрового забезпечення віт-

чизняної системи судоустрою.

Як же узгодити дві вищевикладені тези і розв'яза-

ти цю дилему в практичній площині, де мають

місце реальні кандидати з реальними характе-

ристиками та здібностями? Звичайно, важко запе-
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розробок даної проблеми, проте формування мо-

делі психологічних та професійних якостей ідеаль-

ного судді та визначення допустимого відсотку

відхилення від цього ідеалу повністю не вирішить

поставлених питань, але точно ускладнить процес

добору кандидатів. Тут є дві перспективи: завищити

планку, до якої важко буде дотягнутись будь-якому

кандидату, або опосередкувати вимоги і зробити їх

надто загальними, що знову ж таки дасть мало ко-

ристі з практичної точки зору.

Нам, попри все, слід пам'ятати, що судді мають

просто добросовісно, чесно і кваліфіковано викону-

вати свою роботу — відправляти правосуддя в судо-

вих справах. На них, безсумнівно, покладено важку

і відповідальну місію, проте вимагати від них над-

людських якостей, на наш погляд, не варто. Згадає-

мо блекстоунський вислів про суддів як живих

оракулів закону. Так, судді тлумачать, інтерпретують

закон, судді — це вартові закону, але ж вони часом

його доповнюють, знаходять недоліки, вирішують

колізії. Погодьтесь, при такій роботі виключно фор-

мальний підхід застосовувати не годиться! Така ро-

бота не для ідеальних суддів — оракулів закону, — а

для хороших суддів, індивідуалізованих та повно-

цінних особистостей.

Виходячи із зазначених принципів та розумію-

чи, що питання формування методології оцінюван-

ня суддів не можна вирішити миттєво, а також, що

це питання може і має бути предметом дискусій

фахівців, використовуючи власний досвід та впро-

ваджені в Європі моделі оцінювання суддів та кан-

дидатів на цю посаду, автором цієї статті було

розроблено нижчеподані Методичні рекомендації.

Сподіваємось, що юридична громадськість візьме

активну участь в обговоренні проекту цього доку-

менту, враховуючи його значення для судової сис-

теми.

Преамбула
Усвідомлюючи значення процедури добору кан-

дидатів на посаду судді;

керуючись Конституцією України, Конвенцією

про захист прав людини і основоположних свобод,

Європейською хартією про Закон "Про статус суд-

дів" від 10 липня 1998 р., Законами України "Про

статус суддів", "Про судоустрій України", "Про Вищу

раду юстиції";

беручи до уваги положення та висновки, викла-

дені в Кодексі професійної етики судді, затвердже-

ного V З'їздом суддів України 24 жовтня 2002 року,

у Висновку Першої експертної комісії Міжнародної

асоціації суддів, що стосуються правил етичної по-

ведінки суддів, їх застосування та дотримання від

2004 року, в Основних принципах незалежності су-

дових органів, затверджених Резолюціями 40/32 і

40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада

і 13 грудня 1985 року, в Рекомендації № R (94) 12

"Незалежність, дієвість та роль суддів", схваленої

Комітетом Міністрів Ради Європи 13 жовтня 1994

року; 

вважаючи, що достовірність оцінки здібнос-

тей і вмінь кандидатів на посаду судді створює

передумову формування незалежного, профе-

сійного і висококваліфікованого суддівського

корпусу;

спираючись на вітчизняні традиції, наукові роз-

робки та іноземний досвід;

сформульовано цю методологію оцінки якостей

особи, яка претендує на посаду судді, а також особи,

що обіймає посаду судді і претендує на просування

по службовій кар'єрі судді, для визначення її здіб-

ностей та фахових характеристик, що складають

повноцінне уявлення про особистість кандидата.

Напрями оцінювання та ступені
відповідності
1. Виходячи із високої соціальної значимості

професії судді, враховуючи необхідний рівень

юридичної кваліфікації, загальносоціальне спряму-

вання світогляду, яке повинне характеризувати суд-

дю, особа, яка претендує на посаду судді повинна

оцінюватись за наступними напрямами:

1.1. Юридична (загальна і спеціальна) компетенція.

1.2. Ділові якості.

1.3. Соціальна свідомість.

1.4. Здатність до адміністрування.

2. Орган, відповідальний за проведення оцінки,

повинен визначити відповідність кандидата крите-

Методичні рекомендації щодо визначення відповідності особи, яка претендує 

на посаду судді, критеріям, що ставляться

(Критерії добору суддів)

Проект
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аріям, які складають зміст вказаних напрямів оціню-

вання, вказавши один із ступенів відповідності, що

наведені нижче:

2.1. Повністю відповідає.

2.2. Здебільшого відповідає.

2.3. Скоріше відповідає, ніж не відповідає.

2.4. Скоріше не відповідає, ніж відповідає.

2.5. Не відповідає.

Зміст напрямів оцінювання
Зазначені критерії оцінювання мають сприяти

встановленню цілісної картини особистості канди-

дата на посаду судді. Проте це не означає, що всі

критерії повинні бути рівною мірою високими, ор-

ган оцінювання може визначити, що недостатня

розвиненість одного критерію буде компенсува-

тись за рахунок іншого.

Напрям оцінювання Критерії оцінювання
Спосіб встановлення

відповідності

Юридична 

(загальна і спеціальна)

компетенція

- фахова кваліфікація (загальноправова та

відповідно спеціалізації суду);

- розуміння посади судді;

- володіння юридичною методологією

(здатність аргументувати, критично

мислити, оцінювати обставини,

співвідносити норму права з конкретним

конфліктом);

- вміння вести судове засідання;

- здатність засвоювати нову правову

інформацію.

Тестування та ситуаційні

завдання, практичні

випробування

Ділові якості - загальні ділові риси характеру;

- усвідомлення обов'язків судді та

відповідальності;

- готовність до прийняття рішень;

- працездатність;

- самоорганізація та здатність

організовувати інших;

- сприйняття і засвоєння інновацій та

нововведень.

Психологічні тестування,

співбесіда

Соціальна свідомість - здатність працювати в команді;

- розуміння суспільних проблем;

- усвідомлення принципів справедливості,

норм моралі;

- ставлення до соціальних аномалій.

Співбесіда, отримання

характеристик за місцем

навчання, роботи,

стажування

Здатність до

адміністрування

- здатність об'єктивно оцінювати власні

здібності і здобутки та здатність

об'єктивно оцінювати інших;

- здатність визначати свої сильні та слабкі

сторони, здатність визначати сильні та

слабкі сторони інших;

- здатність до владнання конфліктів у

колективі;

- здатність приймати управлінські рішення;

- бачення організації роботи судової

установи.

Співбесіда, отримання

характеристик за місцем

навчання, роботи,

стажування, психологічне

тестування
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фахова кваліфікація Має широкі та ґрунтовні знання з теорії права та базових

галузей права (відповідних спеціальних галузей у разі

призначення до суду певної спеціалізації), здатен

застосовувати ці знання на практиці, може самостійно

охопити новий незнайомий правовий матеріал; може

швидко вивчити обставини справи, розподілити на

важливі і неважливі дані; наділений логічним мисленням,

працює структуровано; володіє судовою практикою і

правовими позиціями, що викладаються в літературі;

прагне до професійного вдосконалення.

розуміння посади судді Є неупередженим, тримає дистанцію і демонструє

стриманість, цінує свою незалежність. 

володіння юридичною

методологією

Володіє технікою тлумачення, може аргументувати свої

рішення та логічно викладати думки у процесуальному

документі.

вміння вести судове

засідання

Серйозно готується до засідання, володіє точним

знанням справи, вміло структурує хід засідання, володіє

достатнім рівнем процесуальної реакції, обґрунтовано

застосовує заходи процесуального примусу, веде

засідання впевнено, виявляє повагу до учасників.

Д
іл

ов
і я

ко
ст

і

загальні ділові риси

характеру

Має різноманітні інтереси за межами юридичної

професії, поважає працю інших, володіє природнім

авторитетом, поводиться впевнено і чемно з іншими

особами, впевнено зустрічає важкі виклики і вимоги,

контролює емоції, розсудливий і зберігає спокій, керує

власною поведінкою, здатний до самооцінки, усвідомлює

свої слабкі і сильні сторони, готовий працювати над

своїми недоліками. 

усвідомлення обов'язків

судді та відповідальності

Усвідомлює суспільну відповідальність та функцію

власного прикладу, може оцінити наслідки рішень,

ефективно використовує процесуальні можливості судді

для винесення справедливого рішення. 

готовність до прийняття

рішень

Швидко та виважено приймає процесуальні рішення,

може оцінити відповідальність за прийняття невірного

або неправосудного рішення, усвідомлює наслідки

прийняття тих чи інших рішень по справі, забезпечує

прийнятно швидкий правовий захист.

працездатність Фізично і психологічно витривалий, готовий брати на се-
бе додаткові навантаження, незважаючи на буденний тиск,
працює швидко і сконцентровано, витримує якісні стан-
дарти і за умов збільшення навантаження, витримує тиск
професійного навантаження і залишається спокійним.

самоорганізація та здатність

організовувати інших

Планує власну роботу і час, визначає пріоритети, працює са-
мостійно і цілеспрямовано, структурує власну працю і опти-
мізує витрачений час, виконує план роботи послідовно, може
мотивувати себе і оточення, враховує поетапність праці.

Зміст критеріїв оцінки
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сприйняття і засвоєння

інновацій та нововведень

Цікавиться новими технологіями, що можуть бути

застосовані в роботі, та методиками, сприймає новий

досвід і висловлює нові ідеї, реагує на зміни ситуації,

готовий інтегруватись в різноманітні судові та відомчі

структури.

С
оц

іа
ль

н
а 

св
ід

ом
іс

ть

здатність працювати в

команді

Передає власний досвід, знання, не уникає спілкування,

охочий до встановлення контактів у колективі.

розуміння суспільних

проблем

Розуміє проблеми осіб, що звертаються до суду,

усвідомлює відповідно до історичних реалій побутові та

інші складні ситуації, з яких може виникнути судовий

спір.  

усвідомлення принципів

справедливості, норм

моралі

Розуміння традицій власного народу, національних

меншин, знання менталітету, усвідомлення значення

норм моралі для тих чи інших категорій і груп населення,

повага до прав національних, сексуальних, культурних

меншин.

ставлення до соціальних

аномалій

Має різноманітні інтереси за межами юридичної профе-

сії, поважає працю інших, володіє природнім авторите-

том, поводиться впевнено і чемно з іншими особами,

впевнено зустрічає важкі виклики і вимоги, контролює

емоції, розсудливий і зберігає спокій, керує власною

поведінкою, здатний до самооцінки, усвідомлює свої

слабкі і сильні сторони, готовий працювати над своїми

недоліками. 

Зд
ат

н
іс

ть
 д

о 
ад

м
ін

іс
тр

ув
ан

н
я

здатність об'єктивно

оцінювати власні здібності і

здобутки та здатність

об'єктивно оцінювати

інших

Може критично ставитись до результатів своєї роботи,

визначати її сильні та складні сторони, може виступати з

конструктивною критикою роботи інших, пропонуючи

при цьому як можна виправити той чи інший недолік.

здатність визначати свої

сильні та слабкі сторони,

здатність визначати сильні

та слабкі сторони інших

Уважно ставиться до своєї роботи, вчиться на помилках,

узагальнює та аналізує системні недоліки, намагається їх

позбутися, розвиває свої позитивні якості, використовує

їх в роботі.

здатність до владнання

конфліктів у колективі

Міркує над аргументами інших і готовий до компромісів,

тримається чесно і колегіально, дискутує і критикує

конструктивно, не уникає прийняття відповідальних

рішень, займає чітку позицію, закликає до порозуміння.

здатність приймати

управлінські рішення

Визначає мету і наслідки управлінського рішення,

розмірковує над різними варіантами і обирає прий-

нятний для більшості, не зловживає службовим стано-

вищем, здатний думати про перспективу, можна

доручити додаткові функції, добре організовує веден-

ня документації.

бачення організації роботи

судової установи

Має своє бачення системи роботи суду, може критику-

вати і висловлювати власні ідеї щодо вдосконалення ро-

боти, мотивації, поширення і обміну досвіду серед

суддів. 
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Правова система будь-якої держави не може роз-

виватись ізольовано від правової системи інших

країн. А тому вивчення міжнародного досвіду регу-

лювання питання організаційного забезпечення ді-

яльності судів є потрібним при реформуванні

організації роботи органів Державної судової адмі-

ністрації та має місце в межах дослідження право-

вого статусу Державної судової адміністрації

України (далі — ДСА України).

В одних країнах організаційне забезпечення су-

дів є прерогативою органів виконавчої влади, пере-

важно міністерств юстиції (Німеччина, Франція,

Італія, Бельгія, Норвегія, Фінляндія, Естонія), в ін-

ших створені спеціальні органи судової влади

(США, Канада, Нідерланди, Російська Федерація, Ка-

захстан, Вірменія, Узбекистан). 

У будь-якому випадку органи влади демокра-

тичних країн велику увагу приділяють організа-

ційному забезпеченню діяльності судів та органів

суддівського самоврядування, зокрема забезпе-

ченню належними приміщеннями, необхідною

технікою, створенню належних умов праці та її

оплати. 

У Німеччині окремі важливі адміністративні зав-

дання входять до компетенції земельного чи феде-

рального відповідного міністерства, в юрисдикції

якого перебуває відповідний суд. Міністерство

повинно забезпечити необхідне бюджетне фінан-

сування, підготувати призначення суддів, забез-

печити службовий нагляд за поведінкою та

виконанням суддями службових обов'язків. Але вра-

ховуючи незалежне положення суддів, цей вплив

дуже обмежений1. Якщо особа, яка програла про-

цес, скаржиться на суддю, що ухвалив рішення, до

міністерства, їй відповідають: враховуючи незалеж-

ність суддів, міністерство неспроможне вжити

яких-небудь заходів2.

За виконання вказаних функцій на рівні феде-

рації відповідають: федеральне Міністерство юсти-

ції — за федеральну Судову палату, федеральні

адміністративний, фінансовий, патентний, дис-

циплінарний суди; федеральне Міністерство праці

й соціального забезпечення — за федеральні суди

з трудових і соціальних питань; федеральне Мініс-

терство оборони — за військово-дисциплінарні

суди. 

За виконання завдань управлінського напрямку

на рівні земель відповідальні: Міністерство юстиції

у землях — за суди звичайної юрисдикції і прокура-

тури всіх рівнів у землях; Міністерство праці в зем-

лях — за суди трудової і соціальної юрисдикції всіх

рівнів; Міністерство внутрішніх справ у деяких зем-

лях або прем'єр-міністр безпосередньо — за суди

адміністративної юрисдикції всіх рівнів; Міністер-

ство фінансів у землях — за фінансові суди у зем-

лях. Слід зазначити, що в більшості федеральних

земель міністерства юстиції мають управлінські

компетенції з деяких питань щодо суддів вказаної

спеціальної юрисдикції.

Однак, як зазначають іноземні фахівці, у Німеч-

чині сьогодні існує політично-правова потреба у

запровадженні самоуправління в галузі юстиції. На

користь такого рішення висловилося зібрання фе-

деральних представників Німецької спілки суддів3. 

Як відмічають представники німецького суддів-

ського корпусу, у Німеччині останні 30 років від-

значається зростання впливу виконавчої влади та

партій на відносини у державі. Вплив міністерств

юстиції на управління судами (не на здійснення

ними правосуддя) проявляється у тому, що вони,

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ У КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ ПРАВОВОГО
СТАТУСУ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Головний спеціаліст відділу організаційного

забезпечення діяльності кваліфікаційних комісій

суддів секретаріату ВККСУ, департаменту з питань

суддівства Державної судової адміністрації України

Хливнюк А.М.

1 Шишкін В. І. Судові системи країн світу (у 3 кн.) / В. І. Шишкін. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — Кн.1. — 2001. — С. 103.
2 Хайде В. Система правосудия Федеративной Республики Германия / В. Хайде. — [Германский фонд между-

народного правового сотрудничества]. — Бонн, 1995. — С. 92.
3 Етичні та правові проблеми забезпечення незалежності суддів: Матеріали наук.-практ. семінару, 30—31 березня

2005 р., м. Харків / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого; Американська асоціація юристів;

Правова ініціатива у Центральній Європі та Євразії (ABA/CEELI); Інститут вивчення проблем злочинності Академії

правових наук України / Голов. ред. В. В. Сташис. — Х.; К.: ЦНТ "Гопак", 2006. — С. 117—118.
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по-друге, часто (в різному обсязі, в залежності від

відповідної німецької федеральної землі) майже са-

мостійно, за незначної участі суддівських органів,

приймають рішення про призначення та підви-

щення суддів.

Механізм фінансування суду передбачає підго-

товку президентом суду заявки до бюджету. Однак

участь голови суду у процесі фінансування суду є

формальною, оскільки йому не повідомляють, чи

Міністерство юстиції передало його заявку до Мі-

ністерства фінансів безпосередньо у повному обся-

зі, чи само здійснило певні скорочення, а також з

якими аргументами перед Мінфіном і пізніше у

парламенті супроводжувалась його справа.

Наявність таких повноважень у міністерств юс-

тиції призводить до негативних наслідків, про що

свідчить досить погане устаткування судів, недос-

татнє укомплектування персоналом, незадоволен-

ня суддів існуючим станом справ4.

Міністерство юстиції Латвійської Республіки

здійснює фінансове та матеріально-технічне

забезпечення діяльності судів, піклується про бу-

дівництво та підтримання у належному стані при-

міщень. 

Є країни так званої змішаної моделі забезпечен-

ня органів судової влади. У Великобританії судова

адміністрація підпорядковується старшому судді —

лорду-канцлеру. Однак потрібно враховувати особ-

ливість посади лорда-канцлера, який поєднує в со-

бі судову, виконавчу та законодавчу владу. Будучи

главою судової системи та розглядаючи іноді спра-

ви в якості верховного судді, лорд-канцлер входить

до кабінету міністрів, як інші міністри, а в палаті

лордів виконує обов'язки спікера та відіграє важли-

ву роль при обговоренні законопроектів в парла-

менті. Хоча шотландська судова адміністрація

підпорядковується державному секретарю5. 

Слід звернути увагу, що в деяких країнах поряд

з організаційним забезпеченням судів урядовими

органами суддівські ради мають досить широкі

повноваження, включаючи формування бюджету

та питання ресурсного забезпечення судової

влади. 

Рада суддів Швеції функціонує з 1975 р. як неза-

лежний адміністративний орган, очолюваний Гене-

ральним директором. Виконавчий орган Ради

суддів складається з чотирьох суддів (двох голів ок-

ружних судів та двох голів апеляційних судів), двох

членів парламенту, юриста та двох представників

профспілок. До обов'язків Ради суддів входять пев-

ні адміністративні завдання щодо розробки бюдже-

ту судової системи та його пропорційного

розподілення серед судів, а також такі управлінські

повноваження, як підтримка судів у сфері кадрово-

го забезпечення та управління навчанням, питання

приміщень, автоматизації та комп'ютеризації, адмі-

ністративна організація та відповідальність за бух-

галтерську інформацію щодо використання коштів.

Рада суддів також сприяє підбору та призначенню

на посади суддів.

Забезпечення судів в Угорщині є функцією Судо-

вої ради, яку очолює голова Верховного суду Угор-

щини, але до її складу входять також міністр

юстиції та генеральний прокурор.

У 1998 р. в Ірландії було створено Судову службу,

яку очолює президент. До її складу входять дев'ять

суддів судів різних рангів, генеральний аторней,

два юристи, члени адміністративного та правового

корпусу системи правосуддя (секретарі судів, реєс-

тратори та ін.), прокурор, особа, яка представляє

інтереси клієнтури судів, представник від об'єдна-

них спілок та юридичний консультант (експерт).

Служба має ряд завдань та повноважень у сфері су-

дового адміністрування та управління, включаючи

розподіл бюджету, перевірку витрат судами бюд-

жетних коштів, загальну адміністративну допомогу

судам, підтримку департаментів суддів, включаючи

адміністративний персонал, зовнішні зв'язки, від-

повідальність за приміщення для судів, інформа-

ційне забезпечення тощо.

Радою суддів Данії (існує з 1998 р.) керують ди-

ректор і правління, що складається з п'яти незалеж-

них членів комітету з різних судів (Верховного,

апеляційних та окружних судів), двох членів комі-

тету з числа суддівського персоналу і двох пред-

ставників відділів підтримки. Рада суддів займається

бюджетними процесами та має загальну компетен-

цію у сфері управління судами (від приміщень до

навчальних програм), надає підтримку у забезпе-

ченні інформацією та автоматизації судів. 

Є країни, які свідомо відмежували функцію орга-

нізаційного забезпечення від виконавчої влади.

Розглянемо досвід країн, в яких судова адміністра-

ція вже активно функціонує.

Модель відокремленого від виконавчої влади су-

дового адміністрування тривалий час існує в США,

Канаді та деяких інших країнах загальної системи

4 Етичні та правові проблеми забезпечення незалежності суддів: Матеріали наук.-практ. семінару, 30—31 березня

2005 р., м. Харків / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого; Американська асоціація юристів;

Правова ініціатива у Центральній Європі та Євразії (ABA/CEELI); Інститут вивчення проблем злочинності Академії

правових наук України / Голов. ред. В. В. Сташис. — Х.; К.: ЦНТ "Гопак", 2006. — С. 117—118.
5 Апарова Т. В. Суды и судебный процесс Великобритании: Англия, Уэльс, Шотландия / Т. В. Апарова. — М.: Триада,

ЛТД, 1996. — С. 29, 138.
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а права, в яких авторитет судової влади в суспільстві

та статус суддів є надзвичайно високим6.

У США органи судового забезпечення функціо-

нують у системі судової влади та підпорядковують-

ся вищому органу суддівського самоврядування.

Розрізняють федеральні органи судового управлін-

ня та органи судового управління у штатах. Загаль-

не керівництво федеральними судами покладено

на ради суддів апеляційних судів, ради суддів апеля-

ційних округів, Раду суддів США і Адміністративний

офіс судів США.

Центральним органом судового управління є

створений при Верховному суді Адміністративний

офіс (управління) судів США, який займається

більшістю питань щодо організації діяльності фе-

деральних судів. Слід зауважити, що до 1939 р. фун-

кції щодо виплати заробітної плати суддям,

забезпечення їх необхідними матеріальними ре-

сурсами, узагальнення статистичних даних про

роботу суддів здійснював Департамент юстиції, од-

нак США відмовилися від такої системи, обґрунто-

вуючи її несумісність із незалежністю судової

влади, неприйнятністю будь-якого контролю вико-

навчої влади над судовою владою7. 

Після другої світової війни американські суди

почали процес кардинальних змін способів управ-

ління роботою судів, створивши адміністративну

структуру, укомплектовану професійними керівни-

ками. Ця тенденція розвивалась паралельно загаль-

ним напрямом реформ і ґрунтувалась на досвіді

здійснення верховними судами штатів і головами

верховних судів адміністративних повноважень.

Федеральні суди та суди штатів дійшли усвідомлен-

ня того, що судова галузь влади є адміністративною

структурою8. 

Адміністративний офіс судів США, на відміну від

рад суддів, є постійно діючим органом, відповідаль-

ним перед Судовою конференцією. Його очолю-

ють директор та помічник, які призначаються

Верховним судом США. Керує роботою офісу Рада

суддів США, перед якою офіс періодично звітує про

свою роботу та діяльність судів.

Значну частину повноважень офіс отримав у піс-

лявоєнні роки9. Адміністративний офіс судів США

має досить широке коло обов'язків. Основним прі-

оритетом в роботі адміністративного офісу є вико-

нання функцій секретаріату Ради суддів США та її

комітетів. Професійне та якісне виконання вказа-

них функцій вимагає значних зусиль та витрат, а

тому в цій сфері зайнято біля 10 відсотків всіх

штатних працівників офісу.

Адміністративний офіс судів США виконує ряд

інформаційних послуг, серед яких найбільш ваго-

мою є посередницька функція між судовою гілкою

влади, з однієї сторони, та законодавчою владою,

урядовими інститутами, професійними організаці-

ями, органами влади іноземних країн, з іншої сто-

рони. Директор офісу відіграє важливу роль в

законодавчій сфері. Він призначає співробітників

відділу у питаннях законодавства та залучає до ро-

боти експертів різної спеціалізації. Адміністратив-

ний офіс аналізує кожний законодавчий акт

Конгресу з точки зору його потенційного впливу

на судову сферу, працює з відповідними комітета-

ми Ради суддів з метою визначення певної позиції

щодо кожного акту, інформує Конгрес про свої

висновки та зауваження.

Робота офісу з громадськістю ведеться в різних

напрямках, значна увага приділяється різнома-

нітним публікаціям, призначеним як для суддів та

працівників судів, так і для широкого кола зацікав-

лених осіб. 

Адміністративний офіс займається підготовкою

детальних статистичних даних щодо всіх справ, що

розглядаються в американських судах. Законодав-

ством передбачено підготовку статистичних звітів

для Конгресу. Узагальнені дані постійно використо-

вуються суддівським корпусом в управлінських ці-

лях, таких як планування, прогнозування кількості

розглянутих справ, складання бюджету чи розподіл

наявних ресурсів.

Крім того, офіс виконує ряд інших важливих ад-

міністративних функцій в національному масшта-

бі, зокрема: нагляд за діяльністю судових клерків та

інших посадових осіб, які здійснюють адміністра-

тивні функції; визначення кадрових потреб у судо-

вих працівниках, розробка вимог, що висуваються

до них, та надання відповідних рекомендацій; вив-

чення навантаження та узагальнення інформації

про потреби судів; підготовка звітів про діяльність

судів кожного округу для представлення їх перед

головами апеляційних судів; звітування перед Ра-

дою суддів США про діяльність офісу і діяльність су-

дів з необхідними статистичними даними, а також

відповідними рекомендаціями; визначення розміру

і оплата службових витрат та соціальних виплат;

розподіл коштів, виділених для роботи судів; мате-

ріально-технічне забезпечення судів; перевірка фі-

6 Константий О. Окремі проблеми становлення самостійної судової влади в Україні / Олександр Константий //

Підприємництво, господарство і право. —2007. —№ 10 (142) — С. 36.
7 Гуценко К. Ф. Судебная система США и ее классовая сущность / К. Ф. Гуценко. — М.: Госюриздат, 1961. — С. 86.
8 Притика Д. М. Судове управління як специфічний вид державного управління / Д.М. Притика // Вісник госпо-

дарського судочинства. —2003. —№ 1. —С. 135.
9 Гуценко К. Ф. Судебная система США и ее классовая сущность / К. Ф. Гуценко. — М.: Госюриздат, 1961. — С. 92.
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анансової документації та складання кошторисів

судів з наступним представленням їх після погод-

ження Радою суддів в бюджетне бюро при прези-

дентові, а також інші обов'язки, які передбачені

законом чи можуть бути покладені Радою суддів.

Відповідно до законодавства адміністративні

працівники суду зобов'язані надавати директору

офісу статистичні дані та іншу інформацію про за-

вантаженість судів.

Директор адміністративного офісу зобов'язаний

забезпечувати інформацією про суди і звертати

увагу відповідних рад суддів на всі недоліки. Так, ди-

ректор офісу, його помічник та начальники відділів

беруть участь у роботі Ради суддів США, яка розгля-

дає звіти і рекомендації адміністративного офісу.

Ради суддів апеляційних судів з метою вивчення

і розробки заходів по удосконаленню діяльності

федеральних судів щоквартально розглядають зві-

ти директора адміністративного офісу.

Судове управління у більшості штатів здійснюють

постійно діючі органи (адміністративні офіси) або

посадові особи (адміністративні помічники голів

верховних судів, клерки з адміністративних справ

чи інші визначені особи). Масове створення цих ор-

ганів почалося після 1950 р.10. Діють вони, як і Адмі-

ністративний офіс судів США, при верховних судах.

Як правило, завданнями зазначених посадових

осіб та органів є збір та узагальнення статистичних

даних, складання звітів для рад суддів та верховних

судів, кошторисів витрат, забезпечення судів необ-

хідним обладнанням.

Останнім часом поширеною є практика запро-

вадження у судовій системі штату такої посадової

особи, як адміністратор суду, який працює на Вер-

ховний суд штату і підпорядкований безпосеред-

ньо голові суду чи судовій раді. 

Адміністратор допомагає головному судді штату

в широкому колі питань, таких як розробка річно-

го бюджету судової системи штату та контроль за

його виконанням, керівництво персоналом (але не

суддями), збирання статистичних даних, що харак-

теризують роботу судів, нагляд за приміщеннями

судів, постачання необхідного обладнання тощо. У

розпорядженні судових адміністраторів, як прави-

ло, є чималий штат працівників, що виконує вище-

згадані обов'язки. Крім того, у найбільших судах

загальної юрисдикції великих міст є власні судові

адміністратори, які підпорядковані головному суд-

ді, виконують у своїх судах ті самі обов'язки, що й

судові адміністратори штатів. 

Значна увага в США приділяється процесу вдос-

коналення судового управління. Успішно функціо-

нує у США з 1967 р. Федеральний судовий центр як

науково-дослідний орган з метою надання феде-

ральній судовій владі можливості досліджувати

управлінські і адміністративні реформи, не зверта-

ючись до інших організацій. Федеральний судовий

центр здійснює програми навчання суддів та інших

працівників суду, вивчає діяльність судів та судової

адміністрації. У Денвері (штат Колорадо) створено

спеціальний навчальний заклад — Інститут судової

адміністрації для підготовки фахівців — судових ад-

міністраторів. Підготовкою судових адміністрато-

рів (менеджерів) займаються також юридичні

факультети деяких університетів США11. 

Отже, органи та посадові особи в США, які забез-

печують необхідними ресурсами діяльність судів,

характеризуються спрощеною організаційною

структурою, створюються при верховних судах і

звітують перед відповідними радами суддів.

Статус судової адміністрації як органу, що орга-

нізаційно працює в системі судової влади, є най-

більш виправданим для країн, які стають на шлях

побудови демократії. Це підтверджує досвід країн,

які були у складі СРСР, наприклад Російської Феде-

рації, Вірменії, Казахстану, Узбекистану12. 

У Російській Федерації впродовж достатньо три-

валого часу Міністерство юстиції РФ займалося пи-

таннями організаційного забезпечення діяльності

судів загальної юрисдикції, що перебували у залеж-

ному стані, перш за все у фінансово-економічних

питаннях. 

8 січня 1998 р. за законодавчою ініціативою Вер-

ховного Суду РФ було прийнято Федеральний

закон № 7-ФЗ "Про Судовий департамент при Вер-

ховному Суді Російської Федерації", відповідно до

якого функцію організаційного забезпечення судо-

вої влади було передано від системи органів вико-

навчої влади федеральному державному органу, що

функціонує при судовій системі. Тим самим було

уперше реалізовано один із найпринциповіших ін-

тересів судової влади13. 

Так, при Верховному Суді РФ діє Судовий депар-

тамент, перед яким поставлені такі ж завдання, як

перед ДСА України. Департамент є структурним

підрозділом Верховного Суду Російської Федерації,

10 Гуценко К. Ф. Судебная система США и ее классовая сущность / К. Ф. Гуценко. — М.: Госюриздат, 1961. — С. 126.
11 Притика Д. М. Судове управління як специфічний вид державного управління / Притика Д. М. // Вісник

господарського судочинства. — 2003. —№ 1,  С. 136.
12 Константий О. Окремі проблеми становлення самостійної судової влади в Україні / Олександр Константий //

Підприємництво, господарство і право. — 2007. — № 10 (142) — С. 36.
13 Насадюк О. Хто забезпечує правосуддя? / Олексій Насадюк // Юридична практика (Судовий випуск). — 29 січня

2008 року. —№ 1. — С. 10.
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а керівник якого призначається Головою Верховного

Суду Росії і йому підзвітний. 

Прийняття спеціального закону про Судовий де-

партамент, як вірно підмічається в літературі, під-

креслює визнання державою особливої значущості

проблеми організаційно-матеріального забезпе-

чення правосуддя14. 

Судовий департамент як федеральний держав-

ний орган спеціальної компетенції забезпечує ро-

боту федеральних судів загальної юрисдикції

(включаючи військові суди) і органів суддівського

співтовариства, а також фінансування мирових

суддів.

В організаційному відношенні департамент

складається з центрального апарату й управлінь

(відділів) у суб'єктах федерації. Працівники депар-

таменту є федеральними державними службовця-

ми, їм заборонено втручатись у здійснення

правосуддя. Начальники управлінь (відділів) Судо-

вого департаменту в суб'єктах федерації призна-

чаються та звільняються з посади генеральним

директором департаменту за погодженням з голо-

вою федерального суду юрисдикції рівня суб'єкта

федерації і з Радою суддів цього ж рівня.

Функцію безпосереднього забезпечення судів

загальної юрисдикції виконує адміністратор суду,

який призначається на посаду та звільняється з по-

сади начальником управління (відділу) Судового

департаменту в суб'єкті федерації. До його компе-

тенції законодавець відніс широке коло питань: ор-

ганізаційне забезпечення діяльності конкретного

суду, підготовку проведення судових засідань;

забезпечення матеріальних і побутових умов для

суддів, працівників апарату; забезпечення суду нор-

мативно-правовими актами, юридичною літера-

турою та іншими інформаційними матеріалами;

взаємодію з правоохоронними та іншими держав-

ними органами з метою безпеки суддів, охорони

приміщень, доставки заарештованих, забезпечення

виконання судових рішень; організацію будівниц-

тва приміщень судів, їх ремонту та технічного

оснащення; виконання інших необхідних госпо-

дарських завдань.

Передача від Міністерства юстиції РФ новому

федеральному органу функцій з фінансового, мате-

ріально-технічного, кадрового та інформаційного

забезпечення судів загальної юрисдикції означало

не просто зміну органу, а відділення судової влади

від виконавчої, її автономізацію. По суті, зазнача-

ють російські дослідники проблематики, це була

практична реалізація конституційного принципу

розподілу влади — суддівське співтовариство одер-

жало повноваження з контролю над своїм бюдже-

том. І в цьому полягала новаторська ідея про

створення федерального державного органу, що

працює на користь російського правосуддя і під

його контролем15.

Як свідчить досвід, набутий в Росії, існування та-

кого органу надало змогу значно прискорити про-

ведення судової реформи в РФ, підняти на якісно

новий рівень організаційне забезпечення діяльнос-

ті судової системи: на сьогодні інформатизовано

суди, функціонує система органів мирової юстиції

та судів присяжних, запроваджено відеоконфе-

ренцзв'язок з підсудними при слуханні криміналь-

них справ та інше.

Схожим шляхом відбулось реформування систе-

ми забезпечення судів в Казахстані, де при Верхов-

ному Суді створено уповноважений державний

орган — Комітет із судового адміністрування, до

повноважень якого віднесено організацію матері-

ально-технічного забезпечення судів, а також під-

порядковано службу судових виконавців. На рівні

областей, столиці та міст республіканського зна-

чення діють адміністратори судів, які підпорядкова-

ні Комітету із судового адміністрування та разом з

ним складають єдину систему уповноважених ор-

ганів. Забезпечення діяльності Верховного Суду

здійснюється його апаратом16. 

Аналогічний орган, якому було передано фун-

кції Міністерства юстиції щодо забезпечення судо-

вої влади і який очолює представник суддівського

корпусу, почав діяти у Нідерландах з 1 січня 2002 р. 

Окремо слід сказати про фінансування судової

системи в різних країнах. Аналіз світового досвіду

вказує на те, що вирішення цього питання здійсню-

ється лише за рахунок коштів державного бюджету

з метою забезпечення незалежного правосуддя.

Щодо подання пропозицій до бюджету судів, то у

ряді країн його здійснює Міністерство юстиції, в

інших суди самостійно формують пропозиції та

подають їх до Міністерства фінансів або через по-

середництво Міністерства юстиції (верховні суди

Естонії та Словаччини — щодо власних бюджетів,

верховні суди Кіпру та Словенії — щодо судів усіх

рівнів). 

Конституційний Суд Литви своїм рішенням вста-

новив принцип, за яким кожен суд має право на

14 Константий О. Окремі проблеми становлення самостійної судової влади в Україні / Олександр Константий //

Підприємництво, господарство і право. — 2007. — № 10 (142) — С. 36.
15 Насадюк О. Хто забезпечує правосуддя? / Олексій Насадюк // Юридична практика (Судовий випуск). — 29 січня

2008 року. — № 1. — С. 10.
16 Клеандров М. И. Судебные системы государств — участников СНГ: Законодательное обеспечение / М. И. Клеан-

дров. — М.: Юристъ, 2002. — С. 217.
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авласний бюджет, що вноситься окремим рядком до

державного бюджету, який затверджує парламент.

Відповідно до Конституції Республіки Болгарії

судова влада є незалежною, має свій бюджет. Вища

судова рада (переважна більшість членів якої є суд-

дями або обираються органами судової влади)

самостійно складає, розподіляє та контролює бюд-

жет судової влади. Відповідальність за виконання

бюджету покладено відповідно на Верховний каса-

ційний суд, на Верховний адміністративний суд,

на Міністерство правосуддя — за інші суди. На за-

сіданнях Вищої судової ради головує міністр пра-

восуддя, але він не має права брати участь в

голосуванні17. 

Законодавством Швеції та Данії передбачено

процедуру координації бюджетів судів радами суд-

дів та подання їх на розгляд до Міністерства юсти-

ції. Крім того, Рада суддів Данії має право за

необхідності звертатись безпосередньо до парла-

менту, якщо вона вважає, що наданих коштів недос-

татньо. 

Судова система США в питаннях підготовки та

виконання бюджету користується значною автоно-

мією. Федеральні суди ведуть свої фінансові справи

самостійно через Адміністративний офіс судів

США.

Є країни, в яких офіційну процедуру участі судів

у розробці власних бюджетів не передбачено

(Бельгія, Франція, Хорватія, Німеччина, Люксем-

бург, Мальта). У Республіці Білорусь Міністерство

юстиції надсилає до Міністерства фінансів розра-

хунки та обґрунтування необхідності виділення

коштів при формуванні бюджету. Крім того, Мініс-

терство юстиції велику увагу приділяє соціальному

захисту суддів.

Висновки 
Питання неприпустимості втручання в судову ді-

яльність і самостійності судової влади мають особ-

ливу актуальність у міжнародному співтоваристві

та в сучасній Україні. Система судів загальної юрис-

дикції має бути автономною (самостійною) від ін-

ших державно-владних систем при виконанні

покладених на неї завдань. Суди повинні мати мож-

ливість самостійно приймати рішення відповідно

до закону щодо розподілу матеріальних, технічних,

фінансових та інших ресурсів, необхідних для їх

професійної діяльності.

На основі аналізу міжнародного досвіду можна

умовно визначити три основні моделі побудови

механізму організаційного забезпечення діяльнос-

ті судової влади: перша — виконання вказаних фун-

кцій Міністерством юстиції або іншим органом

виконавчої влади (Німеччина, Франція, Італія, Фін-

ляндія, Естонія); друга — змішана модель, за якої

повноваження організаційного забезпечення нада-

но органам виконавчої влади та судовим радам (Ве-

ликобританія, Швеція, Данія, Ірландія, Угорщина);

третя — модель відокремленого від виконавчої вла-

ди судового адміністрування (США, Канада, Росій-

ська Федерація, Казахстан, Вірменія, Узбекистан,

Нідерланди).

Виконання функції організаційного забезпечен-

ня судової влади Міністерством юстиції, як свідчить

іноземний досвід (Німеччина), не сприяє незалеж-

ності суддів та створенню нормального ресурсного

забезпечення судів. А тому пропозиції, з посилан-

ням на міжнародний досвід, щодо повернення пов-

новажень організаційного забезпечення до

Міністерства юстиції України не можна вважати

прогресивним кроком судової реформи.

Заслуговує на увагу міжнародний досвід країн, де

аналогічно ДСА України існують органи, однак в

системі судової влади, що забезпечують діяльність

судової системи і показали ефективність своєї ро-

боти у процесі створенні нормальних умов для

функціонування судової системи. Приклади таких

країн, як США, Російська Федерація, переконують,

що судова влада може ефективно здійснювати ор-

ганізаційне забезпечення судів без участі виконав-

чих органів влади через спеціально створені з цією

метою державні структури. 

Таким чином, доцільно розробляти і впроваджу-

вати в життя українську модель організації органів

судової адміністрації з урахуванням теорії та прак-

тики розвинутих зарубіжних країн у напрямку

відокремлення функції організаційного забезпе-

чення судочинства від виконавчої влади та побудо-

ви органів судової адміністрації в системі судової

влади.

17 Репешко П. Судова влада Республіки Болгарії / П. Репешко// Право України. — 1998. — № 12. — С. 124.
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З 2005 р. українські споживачі послуг судової

системи можуть похвалитися наявністю Закону

"Про доступ до судових рішень", який став першим

подібним законодавчим актом на пострадянському

просторі. Метою закону визначено забезпечення

відкритості діяльності судів загальної юрисдикції,

прогнозованості судових рішень та сприяння одна-

ковому застосуванню законодавства. Чи досягнуто

цієї мети за майже чотири роки дії закону? Час, що

минув від прийняття цього Закону, дає можливість

підвести певні підсумки.

Досягнення
Основним результатом закону стало створення

Єдиного державного реєстру судових рішень з від-

критим доступом до нього через мережу Інтернет

(www.reyestr.court.gov.ua). З кожним роком зростає

кількість осіб, обізнаних про цей ресурс, а також

кількість активних його користувачів. Як свідчать

цьогорічні результати соціологічного досліджен-

ня, проведеного в рамках проекту "Гідна Україна",

31% опитаних громадян і 59% підприємств, які ма-

ли досвід звернення до судів протягом останнього

року, користувалися реєстром. Торік ці цифри бу-

ли меншими — 22% і 31% відповідно. Користувача-

ми реєстру є також 57% адвокатів і прокурорів

(торік — 31%)1. На жаль, опитуванням не було

охоплено суддів і працівників апаратів судів, але

переконані, що користувачів серед них мало би бу-

ти не менше.

За недостатності роз'яснень Верховного та ви-

щих судів реєстр став цінним джерелом для вив-

чення практики судів загальної юрисдикції як

учасниками процесу, так і самими суддями. Про-

цесуальне законодавство однією з підстав для ос-

карження судових рішень визначило наявність

неоднакового застосування судами одного й того

ж закону. Реєстр полегшив одержання необхідної

інформації, допоміг задовольнити попит правни-

ків. 

Із запровадженням реєстру судова практика ста-

ла предметом аналізу науковців. Раніше вони зму-

шені були задовольнятися опублікованими у

періодиці текстами рішень або правдами і неправ-

дами добиватися дозволу на вивчення справ у су-

дах. Тож реєстр сприяє тому, щоб юридична наука

стала у нас більш прикладною і корисною для пра-

возастосовців.

А ще, згідно із зазначеним соціологічним дослід-

женням, 60% громадян, 56% компаній і 40% адвока-

тів і прокурорів вважають, що ведення реєстру

матиме позитивний антикорупційний ефект. Від-

критість судових рішень вимагає від суддів більш

відповідального ставлення до підготовки рішень,

постанов, ухвал. Звісно, це можливо, якщо до реєс-

тру включатимуться усі судові рішення, як того ви-

магає закон.

Проблеми реєстру
Перша проблема: за декілька років функціону-

вання реєстру Державній судовій адміністрації не

вдалося досягнути того, щоб кожне судове рішення

неодмінно потрапляло до реєстру. Часто не можна

відшукати кінцевого рішення у справі, не кажучи

уже про проміжні ухвали, які всупереч закону не

потрапляють до реєстру. Судові рішення вносять до

реєстру із величезними затримками.

Цьому сприяв і порядок ведення реєстру, що пе-

редбачав його наповнення як шляхом направлення

копій в електронній формі, так і в паперовій. Суди,

в яких не було технічних можливостей або бажан-

ня їх освоювати, надавали перевагу другому варіан-

ту. Зрозуміло, що направлення копій рішень

поштою, подальше їх сканування, перетворення у

необхідний формат і знеособлення вимагали бага-

то часу й затрат та створювали неймовірне наван-

таження на адміністратора реєстру. 

Друга проблема — недосконале програмне за-

безпечення реєстру. Якщо питання про наповнен-

ня крок за кроком вирішується, то у виправленні

недоліків програмного забезпечення поступу не

видно. По-перше, з реєстром не може одночасно

працювати велика кількість користувачів. Система

починає "гальмувати" і часто видає помилку, хоча

повторення пошукового запиту через деякий час

може дати і позитивний результат. 

РЕЄСТР СУДОВИХ РІШЕНЬ:
КОЛИ ЧЕКАТИ ВИХОДУ НА ПОВНУ ПОТУЖНІСТЬ?

Центр політико-правових реформ 

Куйбіда Р.О.,
Тетяна Т.В.

1 Дослідження корупції в судовій системі України: суди загальної юрисдикції та апеляційні суд. Звіт за результатами

соціологічних досліджень. — К.: 2008—2009. — С. 35—36.
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аПо-друге, пошукові можливості дуже обмежені.

Віднедавна неможливо знайти рішення, не позна-

чивши одночасно форму судочинства, вид судово-

го рішення та рік його ухвалення. Контекстний

пошук, хоч і передбачений, але не працює. Часто

система видає некоректний результат. Так, наприк-

лад, постанови у справах про адміністративні пра-

вопорушення, що ухвалюються за правилами

Кодексу про адміністративні правопорушення, а не

Кодексу адміністративного судочинства, потрапля-

ють до адміністративної форми судочинства, а ок-

ремого критерію для таких постанов у пошуковій

формі немає.

Сьогодні реєстр не дає можливості відстежувати

судові рішення, ухвалені в одній справі судами різ-

них інстанцій, та їхній стан. Так, є пошук рішень за

номером справи, але, згідно з правилами діловод-

ства, у кожній інстанції справі присвоюють інший

номер. Також відсутня інформація про те, чи не ос-

каржене судове рішення, чи не скасоване або змі-

нене судом вищої інстанції, що перешкоджає

використанню цього рішення як позитивний прик-

лад судової практики.

Інколи для юриста дуже важливо відстежити

практику судів за певною тематикою, проте реєстр

не дає можливості здійснювати пошук необхідних

судових рішень за тематичними напрямками чи

ключовим словом. Якби така можливість була, це

значно полегшило б вивчення судової практики у

певній галузі відносин та спростило б ведення су-

дової статистики. Так само не можна здійснювати

пошук рішень за певним рівнем суду чи інстанцією

— потрібно вказувати найменування конкретного

судового органу або регіон.

Новий порядок ведення реєстру
Вирішенню зазначених проблем частково має

сприяти нова редакція Порядку ведення Єдиного

державного реєстру судових рішень, затверджена

Кабінетом Міністрів 23 вересня 2009 р.

Згідно з новим Порядком, всі судові рішення

направлятимуться судами до адміністратора реєс-

тру виключно в електронній формі й мають бути

засвідчені електронним цифровим підписом судді,

що його підписав. Це зобов'язує суддів одержати та-

кий підпис (раніше, за відсутності такого обов'язку,

багато суддів відмовлялися це робити). На голів су-

дів покладено не лише обов'язок здійснювати кон-

троль за надсиланням відповідними судами

електронних копій судових рішень адміністрато-

рові, а й персональну відповідальність за це.

Встановлено короткі строки для направлення

судами рішень до адміністратора реєстру — зазви-

чай не пізніше наступного дня після їх ухвалення

(раніше на це відводилося 15 днів). Електронні ко-

пії судових рішень, що підлягають негайному вико-

нанню, надсилаються адміністраторові відразу

після їх ухвалення. Якщо в судовому засіданні було

проголошено лише вступну і резолютивну части-

ни рішення, а складення повного тексту рішення

було відкладено, то його електронна копія має над-

силатися в день складення повного судового рі-

шення.

Адміністратор реєстру повинен внести рішення

до реєстру і оприлюднити його протягом трьох ро-

бочих днів з моменту надходження (цей строк

"приховано" у визначенні адміністратора реєстру). 

Копія судового рішення видається особам, які

беруть участь у справі, лише після направлення йо-

го електронного варіанту до реєстру.

При надсиланні рішення судом до адміністрато-

ра реєстру воно має супроводжуватися електрон-

ною карткою із зазначенням реквізитів, що можуть

використовуватися для пошуку. Зокрема, ці реквізи-

ти доповнено датою набрання рішенням законної

сили. Це дуже важлива інформація і її слід обов'яз-

ково надавати, щоб знати про чинність або нечин-

ність рішення. Але на практиці інформацію про

дату набрання законної сили неможливо буде нап-

равити одночасно з рішенням, оскільки ця дата

залежить від оскарження рішення учасниками про-

цесу, а про це стає відомо значно пізніше. Тому

простіше, якби до реєстру включалася інформація

про оскарження судового рішення і наводилося по-

силання на рішення судів вищих інстанцій за ре-

зультатами перегляду.

За новими правилами в електронній картці слід

буде додатково зазначати попередній номер спра-

ви, якщо він змінився. Завдяки цьому реквізиту, во-

чевидь, буде створено можливість для віднайдення

рішень різних інстанцій в одній справі.

Недоліки нових правил
Крім позитивних моментів, є й низка негативів.

На жаль, як і раніше, не передбачено можливості

пошуку судового рішення за контекстом і тематич-

ним класифікатором. Передбачено, що пошук судо-

вого рішення можна буде здійснювати, зокрема, за

ключовим словом. Але це визначала й попередня

редакція Порядку ведення реєстру, хоча на практи-

ці зазначену вимогу адміністратором реєстру так і

не було виконано. Так само не вселяє надії

обов'язок адміністратора реєстру, що закріплено у

визначенні поняття "адміністратор реєстру", здій-

снювати структурну систематизацію судових рі-

шень відповідно до тематичних класифікаторів. Це

також було у попередній редакції Порядку, але у

життя так і не втілено. Насправді, простіше, якби су-

довому рішенню присвоював код класифікатора не

адміністратор реєстру, а суддя чи відповідальний

працівник апарату суду відповідно до даних статис-

тичної картки, яка заводиться на кожну справу.

Уявіть собі, наскільки можна було б спростити

ведення судової статистики, якби судові рішення
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а систематизувалися за відповідними класифікатора-

ми. Кожен міг би самостійно відшукати статистич-

ну інформацію про кількість справ чи рішень,

обравши відповідні часові рамки та категорію спра-

ви. А наскільки це зменшило б роботу апаратам су-

дів, усі сили яких двічі на рік спрямовуються на

підготовку статистичних звітів!

У новому Порядку визначено форми судочин-

ства, за якими поділятимуться рішення: цивільне,

кримінальне, господарське, адміністративне судо-

чинство, розгляд справ про адміністративні право-

порушення. За попереднім порядком дві останні

форми змішувалися в одній. Однак навіть цей до-

повнений перелік не охоплює усіх справ. Наприк-

лад, з наступного року в судах має з'явитися нова

категорія справ — про відповідальність юридичних

осіб за вчинення корупційних діянь. Ця категорія,

на жаль, формально не охоплюється іншими вида-

ми судочинства, хоча найближча до кримінального

судочинства.

Деякі положення нового Порядку не відповіда-

ють Закону "Про доступ до судових рішень". Так,

згідно з Порядком, до реєстру забороняється вклю-

чати рішення, що містять державну таємницю. Зок-

рема, при надсиланні відповідного рішення

адміністратору реєстру електронна інформаційна

картка має містити відмітку про необхідність забо-

рони оприлюднення судового рішення на офіцій-

ному веб-порталі судової влади. Однак Закон "Про

доступ до судових рішень" вимагає оприлюднення

усіх рішень через реєстр з вилученням з тексту ли-

ше інформації, що містить державну таємницю. 

Не відповідає вимогам Закону "Про доступ до су-

дових рішень" також нове положення Порядку, згід-

но з яким користувачам реєстру гарантуватиметься

доступ до судових рішень, ухвалених лише за ос-

танні 5 років. Водночас закон вимагає надання дос-

тупу до всіх судових рішень, що були включені до

реєстру.

Висновки
Незважаючи на певні недоліки, новий Поря-

док ведення реєстру у разі його дотримання як

судами, так і адміністратором реєстру може сут-

тєво спростити і пришвидшити наповнення

Єдиного державного реєстру судових рішень. За-

лишається сподіватися, що завдяки новим прави-

лам Державній судовій адміністрації і судам

найближчим часом вдасться вивести реєстр на

повну потужність.

Деякі новели (щодо направлення рішень лише в

електронній формі, строків включення рішень до

реєстру) навіть випередили внесення змін до Зако-

ну "Про доступ до судових рішень" та процесуаль-

них законів, що передбачалися проектом № 3214,

внесеним народними депутатами В. Стретовичем і

Т. Стецьківим та прийнятим Верховною Радою у

першому читанні. 

Водночас даний законопроект залишається ак-

туальним, оскільки доцільно встановити вимоги,

щоб:

1) судове рішення у реєстрі супроводжувалося

інформацією щодо його оскарження та про інші

судові рішення у цій справі; 

2) реєстраційний номер судового рішення гене-

рувався одночасно з направленням рішення до ад-

міністратора реєстру, а на копіях, що видаються

судом, зазначався реєстраційний номер (це давати-

ме можливість будь-кому перевірити справжність

рішення і запобігатиме його фальсифікації); 

3) програма для ведення реєстру забезпечувала

пошук судового рішення за різноманітними крите-

ріями (контекстом, конкретним судом, суддею, су-

довою ланкою, судовою інстанцією, номером

справи, датою ухвалення, формою, реєстраційним

номером судового рішення, видом судочинства,

ключовим словом, тематичним класифікатором то-

що) і застосовувалася для ведення судової статис-

тики та її узагальнення.
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ійВідомості про склад Кваліфікаційної комісії суддів 
Житомирського апеляційного округу нової каденції

Забродський Михайло Іванович
Голова комісії
суддя Апеляційного суду Житомирської області

Народився 4 червня 1957 року в с. Луки Малинського району Житомирської

області. Трудову діяльність розпочав у 1975 році після закінчення Коростен-

ського ТЕУ № 3.

У 1995 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за

спеціальністю "Правознавство". Обіймав посади юрисконсульта, а потім

завідуючого юридичним відділом Малинської райдержадміністрації.

У червні 1999 року указом Президента України призначений суддею

Малинського районного суду.

З червня 2003 року обіймав посаду заступника голови Малинського районного

суду, а з листопада 2004 року був призначений головою цього суду.

У 2007 році обраний Верховною Радою України суддею Апеляційного суду

Житомирської області.

18 вересня 2008 року рішенням Конференції суддів загальних судів Жито-

мирської області обраний членом Кваліфікаційної комісії суддів Житомир-

ського апеляційного округу, а 30 березня 2009 року рішенням кваліфікаційної

комісії обраний її головою.

Олексієнко Микола Миколайович
Заступник голови комісії
суддя, заступник голови судової палати у цивільних справах Апеляційного суду
Житомирської області

Народився 28 березня 1966 року на Житомирщині в селі Старе Шарно

Народицького району.

Після закінчення Харківського юридичного інституту з 1993 по 2007 рік працю-

вав суддею Коростенського та Бердичівського міськрайонних судів.

З 2007 року суддя Апеляційного суду Житомирської області. У 2008 році

призначений заступником голови судової палати у цивільних справах.

18.09.2008 року рішенням Конференції суддів загальних судів Житомир-

ської області обраний членом Кваліфікаційної комісії Житомирського апе-

ляційного округу. З 30.03.2009 року обіймає посаду заступника голови цієї

комісії.

Продан Неля Василівна
Секретар комісії
начальник Головного управління юстиції у Хмельницькій області

Народилась 25 вересня 1964 року у с. Хотьківці Красилівського району

Хмельницької області. Має вищу юридичну освіту за спеціальністю

"Правознавство".

Трудова діяльність:

25.08.1988—29.07.1990 — державний нотаріус Старосинявської державної

нотаріальної контори Управління юстиції Хмельницького облвиконкому.
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ій 30.07.1990—31.12.1992 — консультант, провідний консультант по нотаріату

Хмельницького обласного управління юстиції.

01.01.1993—02.05.1995 — заступник начальника управління юстиції —

начальник відділу юридичної допомоги населенню і правової роботи в

народному господарстві.

03.05.1995—25.01.2007 — начальник Хмельницького обласного управління

юстиції.

26.01.2007— по теперішній час — начальник Головного управління юстиції

у Хмельницькій області.

У період 2002—2006 рр. — депутат Хмельницької обласної ради.

Етенко Тетяна Анатоліївна
Помічник-консультант народного депутата Верховної Ради України

Народилась 28 липня 1977 року в м. Києві.

У 1999 році закінчила Київський державний торгово-економічний університет

за спеціальністю "Правознавство".

Трудова діяльність:

1997—1998 рр. — юрисконсульт Юридичної фірми "АВС—94".

1999—2001 рр. — юрисконсульт ТОВ "Кріогенні технології".

2002—2004 рр. — юрисконсульт ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Техбуд-

сервіс".

2004—2006 рр. — заступник директора ТОВ "Юридична фірма "Надія".

З 2006 року по теперішній час — помічник-консультант народного депутата

Верховної Ради України.

Член Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Житомирського апеляцій-

ного округу.

Рішенням 21-ої сесії Житомирської обласної ради V скликання від 09 вересня

2009 р. призначено членом Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів

Житомирського апеляційного округу.

Ковальський Віктор Іванович
Голова Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області

Народився 10 вересня 1951 року у с. Сулківка Хмільницького району Вінницької

області.

Трудову діяльність розпочав у 1968 році.

По закінченні у 1977 році юридичного факультету Київського державного

університету ім. Т.Г. Шевченка працював адвокатом, завідуючим юридичною

консультацією Теплицького району.

У 1982 році був обраний народним суддею Ямпільського районного суду

Вінницької області.

З червня 1987 року — суддя, голова Жмеринського міського народного суду; з

березня 2004 року — суддя, з липня 2004 року — голова Жмеринського міськ-

районного суду Вінницької області.

З 2002 року — член Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Житомир-

ського апеляційного округу. 

Суддя другого кваліфікаційного класу. Заслужений юрист України. Нагород-

жений нагрудним знаком "За заслуги" Міністерства юстиції України.

Конференцією суддів Вінницької області у 2009 році вдруге обраний членом

Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Житомирського апеляційного

округу.
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ійКовтун Анатолій Григорович
Радник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Народився 30 вересня 1934 року в м. Кролевець Сумської області. У 1956 році з

відзнакою закінчив юридичний факультет Київського державного університету

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

З 1956 по 1985 р. працював в органах державної безпеки, слідчим, старшим

слідчим, керівником слідчих підрозділів. У 1980 р. присвоєно військове звання

полковник. З 1985 по 1990 р. — старший викладач криміналістики Вищої школи

КДБ СРСР.

З 1990 по 2003 р. працював у Секретаріаті Верховної Ради України на посадах:

консультанта, старшого консультанта, а з 1994 р. — завідуючим секретаріатом

комітету з питань бюджету Верховної Ради України.

Автор Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні",

прийнятого Верховною Радою України в квітні 1991 року.

Очолював робочу групу по розробці Закону України "Про бюджетну систему

України".

З 1995 по 1999 р. за сумісництвом викладав криміналістику на юридичному

факультеті Київського державного університету в якості доцента кафедри

криміналістики університету.

З 2003 року — радник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Учасник бойових дій в Афганістані. Нагороджений Почесною грамотою Верхов-

ної Ради Таджицької РСР, Почесною грамотою Президента СРСР, Грамотою Вер-

ховної Ради України, 14 урядовими медалями та відомчими відзнаками.

Матюха Юрій Володимирович
Суддя Рівненського апеляційного суду

Народився 28 березня 1962 року в с. Синів Гощанського району Рівненської

області.

У 1987 році закінчив Харківський юридичний інститут. У 1993 році обраний

суддею Рівненського районного суду. У 1996 році призначений суддею Рівнен-

ського обласного суду (пізніше перейменований у Рівненський апеляційний

суд), де і працює по теперішній час.

23 січня 2009 року на Конференції суддів Рівненської області обраний членом

Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Житомирського апеляційного

округу.

Прокопчук Валерій Олексійович 
Адвокат

Народився 31 березня 1958 року в с. Провалівка Любарського району

Житомирської області.

У 1983 році закінчив Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е.Дзержинського.

Після закінчення інституту з 1983 по 1991 роки працював старшим слідчим

прокуратури Богунського району м. Житомира.

З 1991 року — адвокат Житомирського відділення Спілки адвокатів України,

голова дисциплінарної палати КДКА Житомирської області. Депутат

Житомирської обласної ради, голова комісії обласної ради з питань

законності, правопорядку і прав людини. 

Рішенням 21-ої сесії Житомирської обласної ради V скликання від 09 вересня

2009 р. призначено членом Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів

Житомирського апеляційного округу.
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Суддя Апеляційного суду Вінницької області

Народився 24 січня 1956 року у с. Карпівка Могилів-Подільського району

Вінницької області.

Трудову діяльність розпочав у 1975 році. У 1982 році закінчив Харківський

юридичний інститут і був стажистом Замостянського районного народного

суду Вінницької області. З січня по грудень 1983 року виконував обов'язки судді

Замостянського районного суду Вінницької області. Наступні три роки —

народний суддя Ленінського районного суду м. Вінниці.

З липня 1986 року — суддя Апеляційного суду Вінницької області. У червні 1997

року обраний суддею цього ж суду безстроково. Рішенням Кваліфікаційної ко-

місії суддів Вінницької області від 14 грудня 1998 року йому присвоєно перший

кваліфікаційний клас судді. У 2005 році був обраний членом Кваліфікаційної

комісії суддів загальних судів Житомирського апеляційного округу.

Неодноразово нагороджений грамотами Апеляційного суду Вінницької області

за сумлінну працю та високий професіоналізм. Нагороджений почесною

відзнакою Ради суддів України.

У 2009 році Конференцією суддів Вінницької області вдруге обраний членом

Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Житомирського апеляційного

округу.

Худик Микола Павлович 
Голова Ярмолинецького районного суду Хмельницької області

Народився 13 грудня 1966 року в с. Островчани Кам'янець-Подільського району

Хмельницької області.

У 1981 році вступив до Кам'янець-Подільського будівельного технікуму, який в

1985 році закінив з відзнакою.

1985—1988 рр. — проходив строкову службу на Тихоокеанському флоті СРСР.

У 1993 році з відзнакою закінчив юридичний факультет Львівського державного

університету ім. І. Франка.

1993—1994 рр. — стажист Кам'янець-Подільського міського суду.

1994—1996 рр. — працював юрисконсультом, головним спеціалістом відділу

виконавчого комітету Кам'янець-Подільської міської ради.

З грудня 1996 року по жовтень 1999 року — завідуючий юридичним відділом

Виконавчого комітету Кам'янець-Подільської міської ради.

У вересні 1999 року указом Президента України призначений на посаду судді

Кам'янець-Подільського міського суду.

27 березня 2004 року переведений на посаду судді Кам'янець-Подільського

міськрайонного суду у зв’язку із ліквідацією відповідно до Указу Президента

України № 328/2004 від 15.03.2004 року Кам'янець-Подільського міського суду та

утворенням Кам'янець-Подільського міськрайонного суду.

21 жовтня 2004 року Худик М.П. обраний Верховною Радою України на посаду

судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду безстроково.

21 листопада 2007 року указом Президента України переведений на посаду судді

Ярмолинецького районного суду Хмельницької області.

29 листопада 2007 року його зараховано до складу суддів Ярмолинецького ра-

йонного суду Хмельницької області і на нього покладено виконання обов'язків

голови суду.

17 квітня 2008 року відповідно до рішення Ради суддів України № 50 призначено

головою Ярмолинецького районного суду. Має другий кваліфікаційний клас судді.

Рішенням Конференції суддів Хмельницької області від 17 вересня 2008 року

Худика М.П обрано членом Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів

Житомирського апеляційного округу.
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Начальник Головного управління юстиції у Житомирській області

Шундрик Василь Вікторович народився 28 березня 1960 року в смт.Миропіль

Романівського (Дзержинського) району Житомирської області. Має вищу юри-

дичну освіту. Трудову діяльність розпочав після служби в армії на Романівсько-

му склозаводі електрослюсарем контрольно-вимірювальних приладів і

автоматики.

Після закінчення у 1986 році Харківського юридичного інституту ім. Ф.Е. Дзер-

жинського працював стажистом Богунського районного суду м. Житомира,

старшим референтом по роботі адміністративних органів, головним спеціаліс-

том, консультантом, заступником завідуючого юридичним відділом Житомир-

ської обласної ради та виконкому, Житомирської облдержадміністрації.

У 1996 році призначений начальником Житомирського обласного управління

юстиції, з 26.01.2007 р. — начальник Головного управління юстиції у Житомир-

ській області.

Досвід роботи за фахом становить більше 20 років.

Значну увагу приділяє координації роботи органів юстиції, суду, правоохорон-

них органів щодо забезпечення в області законності, захисту конституційних

прав та свобод громадян, активно взаємодіє у вирішенні цих питань з Облас-

ною державною адміністрацією та Обласною радою. За його безпосереднім

керівництвом у взаємодії з органами державної влади та місцевого самовряду-

вання територіальним органам юстиції області створені належні умови для їх

діяльності.

У своїй діяльності акцентує увагу на питаннях вдосконалення контролю за ви-

конанням Конституції України, законів, актів Президента України та уряду, до-

кументів органів влади вищого рівня, Міністерства юстиції України, власних

рішень, поліпшення правової роботи на підприємствах, в установах, організаці-

ях, покращення організації юридичної допомоги населенню, правової освіти,

забезпечення діяльності державних нотаріальних контор, приватних нотаріу-

сів, відділів реєстрації актів цивільного стану та державної виконавчої служби.

Є головою Обласної організації Союзу юристів Житомирщини, входить до

складу атестаційної палати Обласної кваліфікаційної комісії адвокатури, тре-

тейський суддя постійно діючого Третейського суду при Союзі юристів України

та Житомирської торгово-промислової палати.

Наказом міністра юстиції України від 21.12.05 р. № 1557/7 Шундрика Василя

Вікторовича призначено членом Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів

Житомирського апеляційного округу від Міністерства юстиції України.

Нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня за значний особистий внесок у

соціально-економічний і культурний розвиток України, вагомі досягнення у

професійній діяльності та багаторічну сумлінну працю.
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розглянувши подання народного депутата України Каплієнка В.В. від 27.02.2009 року про при-

тягнення до дисциплінарної відповідальності судді Комсомольського районного суду м. Херсона

Стамбули Наталі Володимирівни, 

ВСТАНОВИЛА:

Стамбула Наталя Володимирівна 1969 року народження, працює на посаді судді з жовтня 1999 року,

має третій кваліфікаційний клас судді, до дисциплінарної відповідальності не притягувалась.

У поданні народного депутата України Каплієнка В.В. від 27.02.2009 року ставиться питання про

притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Комсомольського районного суду м. Херсона

Стамбули Наталі Володимирівни в зв'язку з тим, що нею допущені грубі порушення норм чинного

законодавства при розгляді цивільної справи за позовом Сілінського С.І. до Колобкова А.В., Сквор-

цова Г.П., третя особа без самостійних вимог — Державне підприємство "Іллічівський морський торго-

вельний порт" про захист порушених трудових прав.

Так, в поданні зазначено, що у жовтні 2008 року до Комсомольського районного суду м. Херсона

звернувся Сілінський С.І. з позовом до Колобкова А.В., Скворцова Г.П., третя особа без самостійних

вимог — Державне підприємство "Іллічівський морський торговельний порт" про захист порушених

трудових прав. Разом із позовною заявою Сілінським С.І. подано заяву, в якій він просить вжити заходи

забезпечення позову шляхом заборони вчиняти певні дії.

Суддею Стамбулою Н.В. відкрито провадження у справі та 30 жовтня 2008 року постановлено ухвалу

про забезпечення позову, якою задоволено заяву про забезпечення позову, а саме:

- заборонено будь-яким особам, окрім Скворцова Г.П., діяти від імені Державного підприємства

"Іллічівський морський торговельний порт", в тому числі укладати від імені підприємства будь-які

правочини, підписувати накази, розпорядження тощо;

- заборонено будь-яким особам, окрім Скворцова Г.П., володіти та використовувати печатки, штампи,

статутні документи Державного підприємства "Іллічівський морський торговельний порт";

- заборонено будь-яким особам чинити перешкоди Скворцову Г.П. у виконанні ним обов'язків

начальника Державного підприємства "Іллічівський морський торговельний порт", у доступі на

територію, у приміщення Державного підприємства "Іллічівський морський торговельний порт".

Також в поданні народного депутата України Каплієнка В.В. зазначається, що при винесенні

зазначеної судової ухвали суддею Стамбулою Н.В. порушено присягу судді в частині дотримання

Конституції та законів України при здійсненні правосуддя та забезпеченні повного, всебічного та

об'єктивного розгляду судових справ, що підтверджується наступним.

1. Відповідно до вимог статті 153 Цивільного процесуального кодексу України про вжиття заходів

забезпечення позову суд постановляє ухвалу, в якій зазначає вид забезпечення позову і підстави його

обрання.

Позивач звернувся до суду із заявою до відповідачів із вимогами про захист порушених прав,

обґрунтовуючи вимоги тим, що працює на посаді начальника спеціалізованого комплексу по переробці

руди, регулярно отримував заробітну плату, але на час його звернення до суду у підприємства виникли

серйозні проблеми, які, на думку позивача, можуть призвести до затримки виплати заробітної платні чи

навіть припинення діяльності підприємства у зв'язку з неналежним виконанням Скворцовим Г.П. як

керівником підприємства своїх функціональних обов'язків.

Тобто предметом позову є неналежне виконання Скворцовим Г.П. як керівником підприємства своїх

функціональних обов'язків, що може призвести до невиплати Позивачу заробітної плати. Не зрозуміло

на підставі яких доказів, наявних у справі, суддя дійшла висновку про необхідність вжиття саме таких

заходів забезпечення позову.

РІШЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ ЗАГАЛЬНИХ СУДІВ ЗАПОРІЗЬКОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО ОКРУГУ

31 липня 2009 року м. Запоріжжя

Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Запорізького апеляційного округу у складі:

голови комісії — Бараненко Л.Я.,

членів комісії: Сажинова В.В., Кочеткової І.В., Комісаренко Л.В., Савченко Г.В., Ольховця О.М.,

Матвієнка П.Д., Прокопенко А.М.,
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івЯк зазначено в поданні народного депутата України Каплієка В.В., застосування суддею Стамбулою

Н.В. саме такого виду забезпечення позову є абсолютно невідповідним предмету позову та суперечить

законодавству.

2. Згідно з частиною третьою статті 151 Цивільного процесуального кодексу України, забезпечення

позову допускається, якщо невжиття заходів забезпечення позову може утруднити чи зробити

неможливим виконання рішення суду.

Постановивши ухвалу про забезпечення позову, суддя Стамбула Н.В. не обґрунтовує, яким чином

заходи забезпечення позову можуть вплинути на виконання рішення суду.

Більш того, у разі зміни керівництва порту та задоволення позовних вимог Сілінського С.І.,

виконання відповідного рішення суду буде взагалі неможливим і права громадянина Сілінського С.І.

будуть порушені.

Таким чином, шляхом винесення завідомо незаконної ухвали суддя Стамбула Н.В. фактично

"закріпила" Скворцова Г.П. на посаді начальника Державного підприємства "Іллічівський морський

торговельний порт" на невизначений строк.

3. Частиною п'ятою статті 19 Господарського кодексу України передбачено, що незаконне втручання

та перешкоджання господарській діяльності суб'єктів господарювання з боку органів державної влади,

їх посадових осіб при здійсненні ними державного контролю та нагляду забороняються.

Відповідно до Конституції України ніхто не може узурпувати державну владу.

Крім того, в поданні зазначено, що своєю ухвалою суддя Стамбула Н.В. втрутилась в діяльність

державного підприємства та Міністерства транспорту та зв'язку України як органу державної влади,

який уповноважений на виконання функцій з управління об'єктами державної власності (в тому числі

щодо призначення керівників державних підприємств), що належать до сфери його управління, яким і

є Державне підприємство "Іллічівський морський торговельний порт".

Також, як зазначено у поданні, суддя Стамбула Н.В. свідомо не залучила міністерство до її розгляду,

зокрема, під час винесення ухвали про забезпечення позову, яка прямо порушує інтереси

Мінтрансзв'язку.

Разом з тим в поданні зауважено, що суддя Стамбула Н.В. умисно затягує строки вирішення даної

судової справи, чим порушує норми процесуального законодавства та свідомо не виконує обов'язки

судді, встановлені статтею 6 Закону України "Про статус суддів".

Суддя, забороняючи будь-кому володіти та використовувати печатки, штампи, статутні документи,

діяти від імені Державного підприємства "Іллічівський морський торговельний порт", в тому числі

укладати від імені підприємства будь-які правочини, уповноважує на це лише Скворцова Г.П. як фізичну

особу, а не як начальника порту.

Прийнявши зазначену ухвалу, суддя Стамбула Н.В. ставить під загрозу виконання Міністерством

транспорту та зв'язку України своїх законних повноважень та фактично позбавляє державу

повноважень щодо організації управління портом, який має стратегічне значення для економіки та

безпеки держави, що могло негативно вплинути на національну безпеку держави та призвело до вкрай

негативних наслідків, а саме:

- створення безпрецедентної загрози дестабілізації роботи морської галузі, зокрема, одного з

найбільших та бюджетоутворюючих портів України;

- виникнення підґрунтя для зловживань, безвідповідальності та некерованості з боку керівників

державних підприємств;

- надання доступу не уповноваженій на це особі вирішувати питання щодо функціонування

стратегічних об'єктів тощо.

Крім того, в поданні народного депутата України Каплієка В.В. зазначено, що наведене свідчить про

намір судді Стамбули Н.В. створити сприятливі умови для "рейдерського захвату" державного

підприємства, а вищезазначені факти стали підставою для ініціювання звільнення судді Комсомоль-

ського районного суду м. Херсона Стамбули Н.В. з посади судді.

Як зазначено в поданні, такі порушення вимог законодавства суддею Стамбулою Н.В. при задоволен-

ні заяви про забезпечення позову при розгляді справи за позовом Сілінського С.І. до Колобкова А.В.,

Скворцова Г.П., третя особа без самостійних вимог — Державне підприємство "Іллічівський морський

торговельний порт" призвели до істотних наслідків, які полягають у втручанні в господарську діяльність

Державного підприємства "Іллічівський морський торговельний порт" та у обмеженні здійсненні своїх

повноважень Міністерством транспорту та зв'язку України. Разом з тим дії судді Стамбули Н.В. призве-

ли до істотних наслідків, які полягають у безпідставному, протиправному унеможливленні здійснення

встановленої законом діяльності Міністерством транспорту та зв'язку України, а також у забезпеченні

безвідповідальності начальника Державно підприємства "Іллічівський морський торговельний порт".
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ів 27 березня 2009 року рішенням Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Запорізького

апеляційного округу по фактам, викладеним в поданні народного депутата України Каплієнка В.В. від

27.02.2009 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Комсомольського

районного суду м. Херсона Стамбули Наталі Володимирівни, призначена службова перевірка, яка

проведена членом кваліфікаційної комісії суддів Сажиновим Владиславом Володимировичем.

Перевіркою вказаних обставин, проведеною Кваліфікаційною комісією суддів загальних судів Запо-

різького апеляційного округу, встановлено, що зазначені в поданні порушення з боку судді Ком-

сомольського районного суду м. Херсона Стамбули Наталі Володимирівни мали місце, але не призвели

до негативних наслідків. Також встановлено, що 30 жовтня 2008 року до Комсомольського районного

суду м. Херсона надійшла позовна заява Сілінського С.І. до Колобкова А.В., Скворцова Г.П., третя особа

без самостійних вимог — Державне підприємство "Іллічівський морський торговельний порт" про

захист порушених трудових прав. Одночасно Сілінським С.І. до вказаного суду було подано заяву про

забезпечення позову, в якій позивач просив вжити вказані ним заходи забезпечення позову. Ухвалою

Комсомольського районного суду м. Херсона від 30.10.2008 року вжиті заходи по забезпеченню позову.

Ухвалою цього ж суду від 17.02.2009 року заходи забезпечення позову скасовано. Розглядаючи заяву

Сілінського С.І. про забезпечення позову, суд не звернув увагу на те, що позивач на підтвердження своїх

вимог не надав відповідних доказів, які б свідчили, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна

загроза порушення трудових прав саме даного позивача. Ухвалою Апеляційного суду Херсонської

області від 02.04.2009 року скасована вищевказана ухвала Комсомольського районного суду м. Херсона

від 30.10.2008 року про забезпечення позову. Між тим будь-яких шкідливих наслідків для інтересів

юридичних та фізичних осіб в результаті постановлення суддею Стамбулом Н.В. судового рішення по

зазначеній цивільній справі не наступило, оскільки вказані порушення були своєчасно виправлені

самою суддею та судом апеляційної інстанції. Разом з тим на момент винесення вищевказаної ухвали

від 30.10.2008 року по теперішній час Скворцов Г.П. як був, так і залишився керівником ДП "Іллічівський

морський торговельний порт".

Крім того, 31 липня 2009 року суддею Комсомольського районного суду м. Херсона Стамбулою Н.В.

за засіданні кваліфікаційної комісії суддів долучено постанову старшого слідчого відділу прокуратури

Херсонської області від 26.06.2009 року про відмову в порушенні кримінальної справи відносно неї.

Зокрема, в даній постанові слідчого зазначається, що в ході проведення дослідчої перевірки не

встановлено умислу судді на винесення неправосудного рішення (ухвали про забезпечення позову від

30.10.2008 року), так і не встановлено факту зацікавленості судді у прийнятті саме такого рішення і

взагалі не встановлено факту знайомства судді зі сторонами по справі.

24 квітня 2009 року Кваліфікаційною комісією суддів загальних судів Запорізького апеляційного

округу було відкрито дисциплінарне провадження відносно судді Комсомольського районного суду

м. Херсона Стамбули Наталі Володимирівни.

На засіданні кваліфікаційної комісії суддів суддя Стамбула Наталя Володимирівна пояснила, що

дійсно в її провадженні знаходилась цивільна справа за позовом Сілінського С.І. до Колобкова А.В.,

Скворцова Г.П., третя особа без самостійних вимог — Державне підприємство "Іллічівський морський

торговельний порт" про захист порушених трудових прав, яка надійшла до суду 30 жовтня 2008 року.

Разом з даним позовом Сілінський С.І. подав заяву про забезпечення позову, яка була задоволена

ухвалою суду від 30.10.2008 року. Як пояснила суддя, на той період в неї не було підстав відмовити

Сілінському С.І. в задоволенні його заяви про забезпечення позову. Проте 17 лютого 2009 року позов

Сілінського С.І. було залишено без розгляду, оскільки позивач повторно не з'явився до суду, а заходи

забезпечення позову були скасовані. Разом з тим ухвалою Апеляційного суду Херсонської області від

02.04.2009 року скасована зазначена ухвала Комсомольського районного суду м. Херсона від 30.10.2008

року про забезпечення позову.

Також суддя Стамбула Н.В. пояснила, що вона розглянула вищевказаний позов Сілінського С.І. у

зв'язку з тим, що в даному випадку виник трудовий спір, а одна із сторін по справі проживає в м. Херсоні.

Суддя Стамбула Наталя Володимирівна зазначила, що, постановляючи ухвалу суду від 30.10.2008 року

про забезпечення позову, вона не мала жодних корисливих мотивів або іншої зацікавленості зі свого

боку. Адже невжиття заходів забезпечення позову, які були перелічені в ухвалі від 30.10.2008 року, могло

привести до негативних наслідків як для позивача Сілінського С.І., так і для ДП "Іллічівський морський

торговельний порт" в цілому. Також суддя Стамбула Н.В. пообіцяла надалі більш уважно відноситись до

розгляду судових справ і не допускати подібних помилок при їх розгляді.

Крім того, на засіданні кваліфікаційної комісії суддів 31 липня 2009 року були присутні голова Ради

суддів Херсонської області Закарян К.Г. і член Ради суддів Херсонської області Грушицький А.А., які

висловили свою думку, що по даному факту можливо обмежитись обговоренням, без притягнення судді
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івСтамбули Наталі Володимирівни до дисциплінарної відповідальності, оскільки зміна або скасування

судового рішення не тягне за собою дисциплінарної відповідальності, а дії судді не призвели до

істотних наслідків, про що свідчить постанова слідчого від 26.06.2009 року про відмову в порушенні

кримінальної справи відносно судді Стамбули Н.В.

Відповідно до п. З ст. 100 Закону України "Про судоустрій України" при накладенні на суддю

дисциплінарного стягнення враховуються характер проступку, його наслідки, особа судді, ступінь його

вини, обставини, що впливають на обрання міри дисциплінарної відповідальності.

Враховуючи пояснення судді Стамбули Н.В., виконання суддею значного обсягу роботи, оскільки

суддя раніше не притягувалась до дисциплінарної відповідальності, а також беручи до уваги те, що

вказані в поданні порушення допущені суддею не навмисно і не призвели до негативних наслідків,

оскільки вони були своєчасно виправлені самою суддею 17.02.2009 року та Апеляційним судом

Херсонської області 02.04.2009 року, Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Запорізького

апеляційного округу вважає, що немає підстав для притягнення судді Комсомольського районного суду

м. Херсона Стамбули Наталі Володимирівни до дисциплінарної відповідальності, а по вказаному у

поданні факту порушення можливо обмежитись обговоренням.

На підставі викладеного та керуючись ст. 96, 99, 100 Закону України "Про судоустрій України",

Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Запорізького апеляційного округу, 

ВИРІШИЛА:

Провадження по дисциплінарній справі відносно судді Комсомольського районного суду

м. Херсона Стамбули Наталі Володимирівни — закрити.

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

після вручення його копії.

Голова кваліфікаційної комісії Л.Я. Бараненко
Члени кваліфікаційної комісії: В.В. Сажинов 

І.В. Кочеткова 
Л.В. Комісаренко 
Г.В. Савченко
О.М. Ольховець 
П.Д. Матвієнко 
А.М. Прокопенко 
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розглянувши матеріали дисциплінарної справи за поданням члена Ради суддів України Хоміка

І.М. від 26.05.2009 року № 1.08 щодо притягнення судді Заводського районного суду м. Миколаєва

Андрощука Віктора Васильовича, 1969 року народження, освіта — вища юридична, закінчив

Українську академію внутрішніх справ, на посаді судді працює з січня 2001 р., 25.07.2007 р.

присвоєно 3-й кваліфікаційний клас судді,

до дисциплінарної відповідальності,

ВСТАНОВИЛА:

27.05.2009 року до Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Одеського апеляційного окру-
гу членом Ради суддів України Хоміком І.М. внесено подання щодо притягнення до дисциплінар-
ної відповідальності судді Заводського районного суду м. Миколаєва Андрощука В.В. за дії,
допущені при розгляді 27 цивільних справ (№ 2-4450/04, № 2-4547/04, № 2-4625/07, № 2-4626/07,
№ 2-1109/05, № 2-4627/07, № 2-1108/05, № 2-1407/07, № 2-6646/04, № 2-4550/04, № 2-4600/07,
№ 2-699/05, № 2-702/05, № 2-1111/05, № 2-4611/07, № 2-704/05, № 2-1763/02, № 2-6647/04, № 2-
1762/02, № 2-4207/05, № 2-4207/05, № 2-4208/05, № 2-1761/02, № 2-1110/05, № 2-6650/05, № 2-
697/05, № 2-1764/02).

Заслухавши доповідача — заступника голови кваліфікаційної комісії суддів Чернявського А.С.,
пояснення судді Андрощука В.В., який в цілому згоден з фактичними обставинами, вказаними в по-
данні, та розглянувши подання члена Ради суддів України Хоміка І.М., а також матеріали дисциплі-
нарної справи, кваліфікаційна комісія суддів приходить до наступного.

Стаття 96 Закону України "Про судоустрій України" передбачає, що суддю може бути притяг-
нуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження з підстав, пе-
редбачених законом про статус суддів. Згідно зі ст. 6, 31 Закону України "Про статус суддів" суддя
притягується до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку, а са-
ме за порушення законодавства при розгляді судових справ; якщо суддя при здійсненні право-
суддя не дотримує Конституції та законів України, не забезпечує повний, всебічний та
об'єктивний розгляд судових справ з дотриманням встановлених законом строків; допускає
вчинки та будь-які дії, що порочать звання судді і можуть викликати сумнів у його об'єктивнос-
ті, неупередженості та незалежності, не додержує вимог службової дисципліни та розпорядку ро-
боти суду.

Кваліфікаційною комісією суддів в ході перевірки обставин, викладених у поданні, встановлено,
що 24 квітня 2009 року на засіданні президії Апеляційного суду Миколаївської області при розгля-
ді довідки про результати вибіркової перевірки дотримання вимог діючого законодавства при роз-
гляді деяких категорій цивільних справ Заводським судом м. Миколаєва було виявлено порушення
норм процесуального та матеріального права, допущених суддею Заводського районного суду м.
Миколаєва Андрощуком В.В. при розгляді цивільних справ про встановлення факту проживання
фізичних осіб на території України,

Протягом 2002—2007 років суддею Андрощуком В.В. розглянуто 27 справ про встановлення
факту проживання фізичних осіб на території України:

- справа № 2-4550/04 р, за заявою Аббасова Кафгаз Гусейнага огли;
- справа № 2-4547/04 р. за заявою Авансової Ілони Аваківни;
- справа № 2-4625/07 р. за заявою Агаджанова Худа мали Гасанага огли;
- справа № 2-4626/07 р. за заявою Алієва Фарух Ібрагім огли;
- справа № 2-1109/05 р. за заявою Аршакяна Артака Ашотовича;
- справа № 2-4627/07 р. за заявою Бадалової Дилафуруз Али кизи;

РІШЕННЯ №110 
КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ ЗАГАЛЬНИХ СУДІВ ОДЕСЬКОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО ОКРУГУ

16 вересня 2009 року м. Одеса

Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Одеського апеляційного округу у складі:

голови комісії — Бабія А.П.,

членів комісії: Голубкіна О.І., Івушкіна Ю.Г., Левенця В.П., Сєдова А.Ю., Ткачука А.Л., Погрібного М.О.,

Таргулової І.Г., Шаталюка С.Д., Чернявського А.С.,
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ів- справа № 2-1108/05 р. за заявою Беладзе Бадри Омаровича;
- справа № 2-1407/07 р. за заявою Вон Романа Яковича;
- справа № 2-6646/04 р. за заявою Габриелян Лусине Савелівни;
- справа № 2-4550/04 р. за заявою Гасанова Аскер Аббасали огли;
- справа № 2-4600/07 р. за заявою Енгоян Андраника Вазгеновича;
- справа № 2-699/05 р. за заявою Еремян Вардана Бадаловича;
- справа № 2-702/05 р. за заявою Зейналова Вахид Сабир огли;
- справа № 2-1111/05 р. з заявою Каджоян Давит Аветиковича;
- справа № 2-4611/07 р. за заявою Кан Ігора Климентійовича;
- справа № 2-704/05 р. за заявою Керимова Аліф Балаяр огли;
- справа № 2-1763/02 р. за заявою Кім Веніаміна Валентиновича;
- справа № 2-6647/04 р. за заявою Кочарян Аракся Арташевної;
- справа № 2-1762/02 р. за заявою Кочарян Сагатели Жораєвич;
- справа № 2-4207/05 р. за заявою Лі Станіслава Вячеславовича;
- справа № 2-4207/05 р. за заявою Лі Алли Вячеславівни;
- справа № 2-4208/05 р. за заявою Лі Ельвіни Єнісєєвни;
- справа №2-1761 /02 за заявою Мнацаканової Яни Гургенівни;
- справа №2-1110/05 р. за заявою Аганесян Гарика Ашотовича;
- справа № 2-6650/05 р. за заявою Оганісян Манвела Арцруновича;
- справа № 2-697/05 р. за заявою Сариєва Наджаф Ісраіл огли;
- справа № 2-1764/02 р. за заявою Шаінідзе Нони Нодарівни. 
Встановлення даного факту було потрібно заявникам для набуття громадянства України.
Зі змісту довідки та матеріалів цивільних справ вбачається, що всі заяви до суду складені за од-

нією формою, однакові за змістом, стислі, не містять будь-яких конкретних обставин. Відсутні обс-
тавини, які свідчать про юридичне значення встановлення фактів проживання заявників на
території України з жовтня 1986 по березень 1988 року (цивільна справа № 2-1108/05 р. за заявою
Беладзе Б.О.), з травня 1988 по жовтень 1989 року (цивільні справи № 2-1109/05 за заявою Арша-
кяна А.А., № 2-1110/05 за заявою Оганесяна Г.А.), з квітня 1988 по жовтень 1989 року (цивільна
справа № 2-1111/05 р, за заявою Каджоян Д.А.), з червня 1990 по червень 1991 року (цивільна спра-
ва № 2-4611/07 за заявою Кана І.К.), з червня 1989 по червень 1990 року (цивільна справа № 2-
4600/07 за заявою Єнгояна А.В.), з травня 1988 по серпень 1989 року (цивільна справа № 2-6650/04
за заявою Оганісяна М.А.), з березня 1988 по червень 1989 року (цивільна справа №2-6647/04 за
заявою Кочарян А.А.), з червня 1988 по вересень 1989 року (цивільна справа №2-6646/04 Габріе-
лян Л.С.). Ці обставини також не встановлювались у судових засіданнях і, відповідно, не зазнача-
лись у судових рішеннях.

Відповідно до ст. 257 ЦПК України підсудність справ про встановлення факту, що має юридич-
не значення, визначається за місцем проживання заявника. Проте всупереч вимогам цієї статті суд-
дя не визначав дійсне місце проживання заявника, не витребував доказів проживання заявників за
вказаною ними адресою на час звернення до суду, не звернув увагу на протиріччя у матеріалах
справи з цього питання.

Так, заявник Єнгоян А.В. (цивільна справа №2-4600/07) вказував, що з червня 1989 по червень
1990 року проживав за адресою: вул. Леніна 34 у с. Мала Корениха, а після 1990 року — переїхав,
що підтвердили і свідки. У заяві Кана І.К. (цивільна справа №2-4611/07) також вказано, що заявник
з червня 1990 по червень 1991 року проживав за адресою: вул. Леніна 34 у с. ;Мала Корениха, а піс-
ля 1991 року — переїхав. Проте суд місцем проживання заявників вказав саме цю адресу, за нею
визначив підсудність справи.

Згідно ст. 157 ІЩК України суд розглядає справи протягом розумного строку, а відповідно до ви-
мог ст. 148 ЦПК України (у редакції 1963 року) — у п'ятнадцятиденний строк після закінчення під-
готовки справ до судового розгляду. Деякі справи були розглянуті суддею Андрощуком В.В. у
строки, які не забезпечують належну підготовку справи.

Так, заяви Габріелян Л.С., Оганісяна О.А. надійшли до суду 27 жовтня 2004 року, а розглянуті
5 листопада 2004 року, заяви Мнацаканової Я.Г., Шаінідзе Н.Н., Кочаряна С.Ж., Кима В.В. надійшли
до суду 31 липня 2002 року, а розглянуті 6 серпня 2002 року, заява Єремяна В.Б. надійшла до суду
13 січня 2005 року, а розглянута 21 січня 2005 року.

Всупереч вимог ст. 127 ЦПК України копії ухвал про відкриття провадження у справі учасникам
процесу не направлялись, жодних дій по підготовці справ до судового розгляду суддею не прово-
дилось.
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ів Порядок проведення попереднього судового засідання визначений ст. 130 ЦПК України. Проте
при розгляді справ за заявами Алієва Ф.І., Єнгояна А.В., Вона Р.Я. суддя Андрощук В.В. під час попе-
реднього судового засідання не виніс ухвалу про закінчення попереднього розгляду справи, про
виконання підготовчих дій до судового розгляду, не призначив судовий розгляд цивільної справи
на конкретний час і дату, а одразу після з'ясування думки учасників процесу щодо поданої заяви
розпочав розгляд справи по суті. По справах за заявами Алієва Ф.І., Єнгояна А.В. в цьому ж засідан-
ні було ухвалено рішення.

Вимоги до змісту ухвал суду викладені у ст. 210 ЦПК України. Ухвала про призначення справи до
судового розгляду постановлена по справі за заявою Бадалової Д.А, всупереч цих вимог, не містить
часу її постановлення, імені заявника і найменування заінтересованої особи, часу і місця проведен-
ня судового засідання.

Ст. 74—76 ЦПК України, а також ст. 90—94 ЦПК України (в редакції 1963 року) на суд покладе-
но обов'язок повідомляти учасників процесу про час і місце розгляду справи. Проте у цивільних
справах за заявами Єнгояна А.В., Кима В.В., Кочаряна С.Ж., Шаінідзе Н.Н., Мнацаканової Я.Г., Абба-
сова К.Г., Гасанова А.А., Аванесової І.А., Алієва Ф.І. відсутні будь-які повідомлення учасників процесу
про час і місце судового засідання. По справах за заявами Лі Е.Є., Лі А.В., Лі С.В., Зейналова В.Є., Ке-
рімова А.Б. супровідні листи суддею не підписані.

Відповідно до ст. 60 ЦПК України, а також ст. 30 ЦПК України (в редакції 1963 року) заявник має
довести ті обставини, на які він посилається як на підставу своїх вимог.

У більшості справ доказами проживання заявника у певний період стали пояснення двох свідків,
які цей факт підтверджували. Також заявники Габріелян Л.С., Кочарян А.А., Оганісян М.А., Єремян
В.Б., Аванесова І.А., Оганесян Г.А., Каджоян Д.А., Аршакян А.А., Беладзе Б.О., Аббасов К.Г., Гасанов А.А.,
Кан І.К., Ким В.В., Кочарян С.Ж., Шаінідзе Н.Н., Мнацаканова Я.Г., Єнгоян А.В., Керімов А.Б., Зейналов
В.С., Сариєв Н.І. долучили довідки медичних установ про перебування під наглядом лікарів саме
протягом спірного періоду.

З матеріалів вказаних цивільних справ вбачається, що зміст медичних довідок не містить будь-
яких конкретних відомостей, а обмежується загальними фразами "перебував під наглядом".

Також з матеріалів справ вбачається, що значна кількість заявників проживали і проживають за
одними і тими ж адресами:

- по вул. Робоче селище, буд. 117-6 проживали Зейналов В.С., Сариєв Н.І., Керімов А.Б.;
- по вул. Леніна, буд. 34 у с. Мала Корениха — Кан І.К., Єнгоян А.В.;
- по вул. Куйбишева, буд. 42 у с. Велика Корениха — Гасанов А.А., Аббасов К.Г.;
- по вул. 8-й Поперечній, буд. 5 — Мнацаканова Я.Г., Шаінідзе Н.Н., .Кочарян С.Ж.,КимВ.В.;
- по вул. Комунізма, буд. 10, Жовтневого району Миколаївської області — Беладзе Б.О., Аршакіян

А.А., Каджоян Д.А., Аганесян Г.А., які при зверненні до суду вказали, що на теперішній час прожива-
ють по вул. Куйбишева у буд. 29;

- по вул. 5-й Слобідській , буд. 137 — Оганісян М.А., Кочарян А.А., Габріелян Л.С.;
- по вул. Янтарній, буд. 179 — Алієв Ф.І., Бадалова Д.А., Агаджанов Х.Г., які при зверненні до суду

вказали, що на теперішній час проживають по вул. Дзержинського, буд. 178.
У справах містяться докази отримання заявниками паспортів громадян інших країн, в тому чис-

лі і протягом спірного періоду, що суперечить вказаним у заявах відомостям.
Так, Бадалова Д.А. у заяві до суду вказувала, що з червня 1989 року по грудень 1991 року пос-

тійно проживала в України, але, згідно матеріалів справи, у 1990 році вона отримала паспорт
з відміткою про прописку у м. Гянджи Капазького району Азербайджанської РСР; паспорти
громадян Грузії отримали — Алієв Ф.І. у 2005 році, Беладзе Б.О. — у 1998 році, Мнацаканова
Я.Г. — у 1997 році (у заяві до суду вказувала, що з квітня 1991 року і на час звернення до суду
(2002 рік) постійно проживала в Україні); паспорти громадян Вірменії отримали — Габріелян
Л.С. — у 2001 році, Оганісян М.А. — у 1995 році, Кочарян А.А. — у 2002 році, Єремян В.Б. — у
2004 році (у заяві до суду вказав, що з травня 1989 року і на час звернення до суду (2005 рік)
постійно проживав в Україні), Огацесян Г.А. — у 1996 році, Каджоян Д.А. — у 1998 році, Арша-
кян А.А. — у 2002 році, Єнгоян А.В. — у 2002 році; паспорти громадян Азербайджана отрима-
ли — Керімов А.Б. — у 2003 році (у заяві до суду вказав, що з травня 1989 року і на час
звернення до суду (2005 рік) проживав в Україні), Сариєв Н.І. — у 2004 році (у заяві до суду
також зазначив, що з липня 1989 року і на час звернення до суду (2005 рік) проживав в Укра-
їні), Зейналов В.С. — у 2002 році (у заяві до суду вказав, що з березня 1989 року і на час звер-
нення до суду (2005 рік) постійно проживав в Україні); паспорт громадянина Узбекистану
отримав Кан І.К. у 2000 році.
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івДеякі паспорти містять відомості, що суперечать фактам, викладеним у заявах до суду. Так, за-
явник Агаджанов Х.Г. посилався на те, що з червня 1989 року по грудень 1991 року постійно про-
живав у м. Миколаєві по вул. Янтарній 179, тоді як його паспорт громадянина СРСР містить
відомості про реєстрацію шлюбу у 1990 році та внесення запису до паспорту у 1991 році у Рес-
публіці Азербайджан. Гасанов А.А. вказував, що з квітня 1991 року і на час звернення до суду пос-
тійно проживав по вул. Куйбишева 42 у с. Велика Корениха, між тим, згідно паспорту, з лютого
1992 року прописаний у с. Сабиркенд Шамхорського району Азербайджанської РСР. Шаінідзе
Н.Н. у заяві до суду у 2002 році зазначала, що з квітня 1991 року постійно проживає по вул. 8-й
Поперечній, буд. 5 у м. Миколаєві, але у її паспорті є відмітка від 11.08.1998 року про громадянс-
тво Грузії.

При вивченні справ також встановлено, що деякі заявники просили встановити факт проживан-
ня в Україні в період, коли вони були неповнолітніми. Так, Сариєв Н.І., 1977 року народження, про-
сив встановити факт його проживання в Україні у період з липня 1989 року по теперішній час;
Керімов А.Б., 1973 року народження, — з червня 1989 року по теперішній час; Мнацаканова Я.Г.,
1979 року народження, — з квітня 1991 року по теперішній час; Беладзе Б.О., 1972 року народжен-
ня, — з жовтня 1986 року по березень 1988 року; Аршакян А.А., 1984 року народження, — з травня
1988 року по жовтень 1989 року; Каджоян Д.А., 1977 року народження, — з квітня 1988 року по жов-
тень 1989 року; Аганесян Г.А., 1979 року народження, — з травня 1988 року по жовтень 1989 року;
Аванесова І.А., 1978 року народження, — з травня 1991 року по теперішній час; Єремян В.Б.,
1974 року народження, — з травня 1989 року по теперішній час; Габрієлян Л.С, 1984 року народ-
ження, —з червня 1988 року по вересень 1989 року; Бадалова Д.А., 1974 року народження, — з чер-
вня 1989 року по грудень 1991 року.

Всупереч вимог ст. 162 ЦПК України (в редакції 1963 року), ст. 160 ЦПК України щодо забезпе-
чення повного, всебічного та об'єктивного з'ясування обставин справи суддя Андрощук В.В. вказа-
них обставин не досліджував, дані медичних довідок не перевіряв, не звернув уваги на
суперечності між обставинами, викладеними у заявах до суду, і документами, доданими на їх під-
твердження, не з'ясовував обставин перебування неповнолітніх осіб на території України, не вста-
новлював, з ким проживали ці заявники, чи перебували у дошкільних закладах, чи навчалися у
школі, не витребував документів, які б посвідчували ці обставини.

По справах за заявами Аванесової І.А., Аганесяна Г.А., Каджояна Д.А., Аршакяна А.А., Беладзе Б.О.,
Кима В.В., Кочаряна С.Ж., Мнацаканової Я.Г., Гасанова А.А., Аббасова К.Г., Шаінідзе Н.Н., Керімова А.Б.,
Сариєва Н.І., Зейналова В.С., Єремяна В.Б., Кочаряна А.А., Габрієлйн Л.С, Оганісяна М.А. суд допустив
негайне виконання рішення, не мотивувавши належним чином необхідність такого порядку його
виконання.

Встановлені комісією обставини підтверджуються матеріалами дисциплінарної справи, у тому
числі довідкою заступника голови кваліфікаційної комісії суддів Чернявського А.С. щодо ініціюван-
ня питання про дисциплінарну відповідальність судді Андрощука В.В. та поясненнями судді.

Таким чином, суддя Андрощук В.В. допустив несумлінне виконання своїх обов'язків і порушення
вимог процесуального законодавства при розгляді справ, які знаходилися в його провадженні, тоб-
то вчинив дисциплінарний проступок, передбачений ч. 1 ст. 31, ст. 6 Закону України "Про статус
суддів".

Відповідно до ч. 5 ст. 100 Закону України "Про судоустрій України" дисциплінарне стягнення до
судді застосовується не пізніше шести місяців після виявлення дисциплінарного проступку, не вра-
ховуючи часу тимчасової непрацездатності або перебування судді у відпустці.

На час розгляду дисциплінарної справи не виповнилося більше 6 місяців після виявлення
24.04.2009 року фактів, викладених у вказаному поданні, у зв'язку з чим за дисциплінарний прос-
тупок може бути накладено дисциплінарне стягнення на суддю Заводського районного суду м. Ми-
колаєва Андрощука В.В.

Відповідно до ст. 32 Закону України "Про статус суддів" за вчинення дисциплінарного проступку
до суддів застосовуються дисциплінарні стягнення у вигляді догани і пониження кваліфікаційного
класу. За кожний дисциплінарний проступок накладається лише одне дисциплінарне стягнення.
При цьому згідно з ч. З ст. 100 Закону України "Про судоустрій України" при накладенні на суддю
дисциплінарного стягнення враховуються характер проступку, його наслідки, особа судді, ступінь
його вини, обставини, що впливають на обрання міри дисциплінарної відповідальності.

Кваліфікаційна комісія приймає до уваги вказані положення закону і те, що за наданою комісії
характеристикою на теперішній час суддя Андрощук В.В. зарекомендував себе як висококваліфіко-
ваний юрист, працьовитий та принциповий суддя, до виконання своїх службових обов'язків відно-
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ів ситься сумлінно та відповідально, велику увагу приділяє підвищенню професійних знань і ділової
кваліфікації.

За таких обставин кваліфікаційна комісія вважає необхідним накласти на суддю Андрощука В.В.
за вчинення даного дисциплінарного проступку дисциплінарне стягнення у вигляді пониження
кваліфікаційного класу з третього на четвертий.

На підставі наведеного, керуючись ст. 31, 32 Закону України "Про статус суддів", ст. 77, 96—101
Закону України "Про судоустрій України", кваліфікаційна комісія суддів

ВИРІШИЛА:

Визнати суддю Заводського районного суду м. Миколаєва Андрощука Віктора Васильовича винним

у вчиненні дисциплінарного проступку за порушення вимог ст. 6, ч. 1 ст. 31 Закону України "Про

статус суддів" і накласти на нього дисциплінарне стягнення у вигляді пониження кваліфікаційного

класу судді з третього на четвертий.

Рішення може бути оскаржено до Вищої ради юстиції через Кваліфікаційну комісію суддів

Одеського апеляційного округу не пізніше одного місяця з наступного дня після отримання його

копії.

Голова кваліфікаційної комісії А.П. Бабій
Члени кваліфікаційної комісії: О.І. Голубкін

А.Ю. Сєдов
Ю.Г. Івушкін
І.Г. Таргулова 
А.С. Чернявський 
А.Л. Ткачук 
В.П. Левенець
С.Д. Шаталюк 
М.О. Погрібний
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розглянувши у виїзному засіданні подання члена Ради суддів України Катарова П.Г. від 30 березня

2009 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Київського районного суду м.

Симферополя Автономної Республіки Крим Харченко Ірини Олександрівни,

ВСТАНОВИЛА:

Членом Ради суддів України Катаровим П.Г. внесено подання від 30 березня 2009 року
щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Київського районного суду
м. Сімферополя Автономної Республіки Крим Харченко І.О., що полягає у грубому
порушенні суддею вимог цивільного процесуального законодавства, що регулює порядок
розгляду адміністративної справи, а також недотримання розумних строків розгляду
справи.

Рішенням Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Севастопольського апеляцій-
ного округу від 29 травня 2009 року призначено перевірку обставин, викладених у поданні
члена Ради суддів України Катарова П.Г. від 30.03.2009 року.

Перевіркою фактичних обставин встановлено, що позовна заява Корольова М.А. до
Державної податкової адміністрації України, Управління Пенсійного фонду України в Ки-
ївському районі м. Симферополя АР Крим про зобов'язання здійснити перерахунок пен-
сії та стягнення недоплаченої суми пенсійного забезпечення надійшла до суду 07.12.2004
року.

Ухвалою судді від 21.12.2004 року справа прийнята до провадження і призначена до
слухання на 03.03.2005 року.

Адміністративна справа слухалась тривалий час та неодноразово відкладалась за різними
причинами: 10 разів справа відкладалася з вини позивача (подача заяви про зміну позовних
вимог, заяви про доповнення позовних вимог, подачею пояснень на заперечення відповідача,
клопотання про призначення у справі судово-бухгалтерської експертизи), 5 разів — з вини
відповідача (подача доповнень до заперечень, клопотання про відкладення справи у зв'язку з
відрядженням, клопотанням щодо виклику експерта) і 18 разів — з вини суду (перебування
судді у нарадчій кімнаті, у зв'язку з поганим самопочуттям судді, у зв'язку із закінченням
робочого часу, оголошенням перерви для витребування документів, оголошенням перерви
для принесення реплік, у зв'язку з відпусткою судді та інше).

Так, справу було розглянуто з винесенням постанови лише 01 серпня 2007 року, якою
позовні вимоги задоволені частково.

До Київського районного суду м. Симферополя АР Крим 09.08.2007 року надійшла від
відповідача заява про апеляційне оскарження, а 22.08.2007 року надійшла апеляційна
скарга на постанову даного суду від 01.08.2007 року.

Ухвалою колегії суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду АР Крим
від 29.01.2008 року апеляційну скаргу Державної податкової адміністрації України
задоволено частково. Постанову Київського районного суду м. Симферополя від 01.08.2007
року скасовано та справу направлено до суду першої інстанції на новий розгляд
повноважним складом суду.

Таким чином, комісією встановлено, що доводи, викладені в поданні члена Ради суддів
України Катарова П.Г. про порушення допущені, суддею, є обґрунтованими.

Розглянувши результати перевірки, вивчивши надані матеріали, кваліфікаційна комісія
суддів приходить до висновку про наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи

РІШЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ ЗАГАЛЬНИХ СУДІВ СЕВАСТОПОЛЬСЬКОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО
ОКРУГУ

25 вересня 2009 року м. Сімферополь

Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Севастопольського апеляційного округу у складі:

голови комісії — Склярова В.М.,

членів комісії: Володіної Л.В., Євдокимової В.В., Ковітіді О.Ф., Курської А.Г., 

Опанасюка О.Д., Павленка Е.І., Скісова Є.М.,

за відсутністю Федосенко О.С.,



36

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ СУДДІВ УКРАЇНИ  |  ВИПУСК 3(11)  |  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 та порушення дисциплінарного провадження стосовно судді Київського районного суду
м. Симферополя АР Крим Харченко І.О.

На підставі викладеного та керуючись ст.97—101 Закону України "Про судоустрій
України", ст. 6, 31, 33, 34, 35 Закону України "Про статус суддів", кваліфікаційна комісія

ВИРІШИЛА:

Відкрити дисциплінарну справу та порушити дисциплінарне провадження стосовно судді Київ-

ського районного суду м. Симферополя Автономної Республіки Крим Харченко Ірини Олексан-

дрівни.

Голова кваліфікаційної комісії В.М. Скляров
Члени кваліфікаційної комісії: Л.В. Володіна

В.В. Євдокимова 
О.Ф. Ковітіді 
А.Г. Курська
О.Д. Опанасюк 
Е.І. Павленко 
Є.М. Скісов


