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Сьогодні, у період становлення незалежної судової вла=
ди, шляхом реалізації судово=правової реформи сус=
пільство ставить значно вищі вимоги до ключової
фігури правосуддя — судді. 
Суддя — це харизматична та мудра індивідуальність,
професійні та моральні якості якої значною мірою ві=
дображають рівень здійснення правосуддя. Відповідно
до статті 1 Закону України "Про статус суддів" профе=
сійні судді є носіями судової влади в Україні та здій=
снюють судочинство незалежно від законодавчої і
виконавчої влади. Маючи особливий суспільно=право=
вий статус, суддя своєю діяльністю забезпечує верхо=
венство права, справедливість, захист прав і свобод
громадян, конституційного ладу та суспільних інтере=
сів. Однак останнім часом кваліфікація суддівського
корпусу викликає чимало нарікань. Саме тому пробле=
ма забезпечення судів професійним висококвалі=
фікованим суддівським апаратом, який повинен
відповідати вимогам сучасного судочинства, стала
вкрай актуальною.
Виконання цих фундаментальних для судово=правової
реформи завдань з формування та поновлення корпу=
су професійних суддів, періодичного підвищення їх
фахового рівня, вирішення питань щодо відповідаль=
ності суддів за порушення професійних обов'язків, а
також відповідності їх займаним посадам покладено
на кваліфікаційні комісії суддів.
Чинним законодавством визначено, що завданнями
кваліфікаційних комісій суддів є забезпечення фор=
мування корпусу професійних суддів, здатних ква=
ліфіковано, сумлінно і неупереджено здійснювати
правосуддя, шляхом відбору і рекомендування осіб для
зайняття посади для професійного судді та визначення
рівня фахової підготовки професійних суддів, а також
розгляд питань про дисциплінарну відповідальність
суддів та подання висновків про звільнення судді з по=
сади.
Відповідно до діючого законодавства сьогодні функці=
онують десять кваліфікаційних комісій суддів відповід=
них апеляційних округів, Кваліфікаційна комісія
суддів військових судів України, Кваліфікаційна комі=
сія суддів господарських судів України, Кваліфікаційна
комісія суддів адміністративних судів України та Вища
кваліфікаційна комісія суддів України. Слід зазначити,
що кваліфікаційні комісії суддів, працюючи на громад=
ських засадах, у цілому з поставленими перед ними

завданнями в межах діючого правового поля успішно
справляються.
11 березня 2006 року закінчились повноваження ново=
утвореного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України першої каденції (2003—2006 роки) після прий=
няття Закону України "Про судоустрій України". Згідно
зі статтею 76 цього закону сформовано новий склад
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України другої
каденції, який уже рік працює в неповному складі —
12 членів:

– VII з'їздом суддів України від 3 листопада 2005 ро=
ку до складу комісії обрано суддю Вищого гос=
подарського суду України Васищака Ігоря
Миколайовича, суддю Вищого адміністративного
суду України Фадєєву Ніну Миколаївну, суддів Вер=
ховного суду України Колесника Павла Івановича,
Лященко Наталію Павлівну, Пивовара Володими=
ра Федоровича, Самсіна Ігоря Леоновича, Філато=
ва Василя Миколайовича;

– наказом міністра юстиції України від 26 жовтня
2006 року № 1334/7 призначено заступника мі=
ністра юстиції Ємельянову Інну Іванівну;

– Указом Президента України від 3 лютого 2006 ро=
ку № 105/2006 призначено радника Президента
України — керівника Головної служби політики
інституційного розвитку Секретаріату Президен=
та України Коліушка Ігоря Борисовича та радни=
ка Президента України — керівника Головної
служби правової політики Секретаріату Прези=
дента України Полудьонного Миколу Миколайо=
вича;

– Постановою Верховної Ради України від 23 люто=
го 2006 року № 3468=IV обрано Нечипоренка
Олександра Лавровича;

– Розпорядженням уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини від 16 грудня 2005 року
№ 3=2288/28=2269=05=Дн призначено Карпачову
Ніну Іванівну.

На сьогодні ще залишається вакантним представниц=
тво від Верховної Ради України.
30 березня 2006 року відбулося організаційне засідан=
ня Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, на
якому обрано керівний склад комісії: голову — Самсіна
І.Л., заступника голови — Колесника П.І. і секретаря —
Фадєєву Н.М. 

ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ СУДДІВ УКРАЇНИ

У 2006 РОЦІ

Начальник відділу організаційного забезпечення 
діяльності кваліфікаційних комісій суддів —

Секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
ММааррууллііннаа  ЛЛ..ОО..
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гої каденції за 2006 рік проведено 14 засідань, на яких
розглянуто 734 матеріали.
За результатами розгляду подань голови Верховного
суду України атестовано для присвоєння кваліфікацій=
них класів 123 судді, відмовлено в присвоєнні чергово=
го кваліфікаційного класу 3 суддям та щодо 8 суддів
кваліфікаційну атестацію відкладено згідно з п. 4 ст. 94
Закону України "Про судоустрій України". Із загальної
кількості розглянутих матеріалів присвоєно кваліфіка=
ційний клас: 

вищий — 6 суддям ( ВСУ — 3, ВАСУ — 1, ВГСУ — 2);
перший — 105 суддям (ВСУ — 2, ВАСУ — 1, ВГСУ —
4, АГС — 20, АС — 78);
другий — 12 (ВАСУ — 5, ВГСУ — 7).

У зв'язку зі збільшенням кількості подань від голів су=
дів щодо присвоєння відповідного кваліфікаційного
класу судді, якого призначено (обрано) на посаду в су=
ді вищого рівня, Вищою кваліфікаційною комісією
суддів України вивчено і розглянуто питання про по=
рядок розгляду таких подань. З метою забезпечення
однакового і правильного застосування законодавс=
тва кваліфікаційними комісіями суддів Вищою квалі=
фікаційною комісією суддів України 9 червня 2006
року прийнято рішення, що розгляд кваліфікаційни=
ми комісіями суддів подань голів судів щодо присво=
єння кваліфікаційного класу судді, якого призначено
(обрано) на посаду в суді вищого рівня, без дотриман=
ня мінімального строку перебування судді у кваліфіка=
ційному класі, який дає право на присвоєння
наступного кваліфікаційного класу, повинно відбува=
тися шляхом проведення позачергової кваліфікацій=
ної атестації.
За звітний період Вищою кваліфікаційною комісією
суддів України надано рекомендації щодо обрання на
посаду безстроково 503 суддям, у тому числі 52 суддям
до суду вищого рівня. Відмовлено в наданні рекомен=
дації щодо обрання безстроково на посаду 17 суддям, у
тому числі 4 суддям до суду вищого рівня.
У зв'язку з прийняттям кваліфікаційними комісіями
суддів рішень про відмову в наданні рекомендації суд=
ді, обраного безстроково, щодо обрання його без=
строково до суду вищого рівня та відсутністю
законодавчого врегулювання цього питання виникла
нагальна потреба в додатковому вивченні та розгляді
питання щодо термінів внесення повторного подан=
ня головами відповідних судів відносно суддів, обра=
них безстроково, яким відмовлено в рекомендації
стосовно обрання на посаду судді вищого рівня, з
прийняттям окремого рішення. Вища кваліфікаційна
комісія суддів України, вивчивши та розглянувши на
своєму засіданні 9 червня 2006 року зазначене питан=
ня, вирішила, що повторне подання головами відпо=
відних судів відносно суддів, обраних безстроково,
яким відмовлено в рекомендації на обрання до суду
вищого рівня, може бути внесено до кваліфікаційної

комісії суддів не раніше як через рік з дати прийняття
такого рішення.
У звітному періоді Вищою кваліфікаційною комісією
суддів України розглянуто 8 дисциплінарних провад=
жень. Із загальної кількості розглянутих дисциплінар=
них проваджень до 1 судді застосовано дисциплінарне
стягнення у вигляді пониження кваліфікаційного класу
на один рівень — з другого до третього. В інших випад=
ках у задоволенні ініційованих подань щодо притяг=
нення суддів до дисциплінарної відповідальності
відмовлено за відсутністю підстав. 
У порядку статті 95 Закону України "Про судоустрій Ук=
раїни" Вищою кваліфікаційною комісією суддів Украї=
ни розглянуто 10 скарг кандидатів на посаду судді
вперше на рішення кваліфікаційних комісій суддів
апеляційних округів, кваліфікаційних комісій суддів
господарських судів про визнання кандидатів на поса=
ду судді вперше не підготовленими до судової роботи
та про відмову в наданні рекомендації кандидату на
посаду судді вперше для зайняття посади судді в кон=
кретному суді, а також у порядку статті 93 вищезазна=
ченого закону — 2 скарги суддів, яким відмовлено
ВККСУ в наданні рекомендації для обрання на посаду
судді безстроково у зв'язку із закінченням п'ятирічного
терміну перебування на посаді судді, на рішення
ВККСУ про призначення повторного (додаткового)
кваліфікаційного іспиту.
Під час розгляду ВККСУ скарг кандидатів на посаду суд=
ді вперше виявлено, що підходи до формування корпу=
су професійних суддів є складними, тривалими,
багатоетапними і непрозорими. Крім процедури виз=
начення фахової придатності кандидата, яка часто є
формальною і в кожній кваліфікаційній комісії суддів
визначається лише для цієї комісії прийнятними ("сво=
їми") критеріями, інші стандарти та вимоги щодо оці=
нювання та відбору кандидата відсутні. У зв'язку з
відсутністю єдиної процедури складання кваліфікацій=
ного іспиту, критеріїв оцінювання результатів кваліфі=
каційного іспиту, присутності елемента суб'єктивізму
щодо оцінювання результатів іспиту та запровадження
європейських стандартів в Україні щодо підбору кан=
дидатів на посаду судді Вищою кваліфікаційною комі=
сією суддів України розглянуто звернення ректора
Академії суддів України про перевірку знань, рівня про=
фесійної підготовки кандидата на посаду судді, ступеня
його готовності здійснювати правосуддя з питань
юрисдикції відповідного суду шляхом тестування та
виконання кандидатами на посаду судді ситуативних
завдань.
Вищою кваліфікаційною комісією суддів України
7 грудня 2006 року розглянуто питання щодо вимог
статті 91 Закону України "Про судоустрій України" до
кваліфікаційного іспиту в частині виконання письмо=
вого завдання кандидатом на посаду судді шляхом
складення ним тестів та виконання ситуативних зав=
дань і вирішено визнати необхідність апробації тесто=
вих завдань для перевірки рівня складності та
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Академією суддів України. Провести навчання з особа=
ми, які перебувають у кадровому резерві на посаду суд=
ді, шляхом тестування та виконання ними ситуативних
завдань з метою апробації тестових завдань, розробле=
них Академією суддів України. Навчання провести у
Кваліфікаційній комісії суддів загальних судів Київ=
ського апеляційного округу (3 березня 2007 року), Ква=
ліфікаційній комісії суддів загальних судів Одеського
апеляційного округу (27 лютого 2007 року), Кваліфі=
каційній комісії суддів загальних судів Харківського
апеляційного округу (1 березня 2007 року) та кваліфі=
каційній комісії суддів господарських судів України (16
березня 2007 року).
За цей же період документообіг Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України склав більше 3500 документів
(матеріли, подання, звернення, скарги та пропозиції
юридичних та фізичних осіб на дії суддів тощо). 
У той же час для голів кваліфікаційних комісій суд=
дів апеляційних округів, кваліфікаційних комісій
суддів спеціалізованих судів, Кваліфікаційної комісії
суддів військових судів та начальників територіаль=
них управлінь Державної судової адміністрації Ви=
щою кваліфікаційною комісією суддів України
22—23 червня 2006 року проведено семінар на тему:
"Актуальні питання організації роботи кваліфікацій=
них комісій суддів, добору кадрів та шляхи їх вирі=
шення у світлі судової реформи" за підтримки
Організації з безпеки та співробітництва в Європі та
за участю Верховного суду України, Ради суддів Укра=
їни, Державної судової адміністрації України та Ви=
щої ради юстиції. Предметом обговорення на
семінарі були такі важливі теми, як "Роль Академії
суддів України у процесі добору та підготовки суддів=
ських кадрів", "Проблемні питання роботи кваліфі=
каційних комісій суддів: Типовий регламент роботи
кваліфікаційної комісії суддів", що відіграють вирі=
шальну роль як у формуванні та поновленні корпусу

професійних суддів, періодичному підвищенні їх
фахового рівня, вирішенні питань щодо відповідаль=
ності суддів за порушення професійних обов'язків, а
також відповідності їх займаним посадам, так і у виз=
наченні порядку прийняття рішень безпосередньо
кваліфікаційними комісіями суддів. Одним із ваго=
мих результатів роботи семінару є обговорення його
учасниками спільно з представниками Вищої ради
юстиції постатейно та доопрацювання проекту Ти=
пового регламенту роботи кваліфікаційної комісії
суддів, який погоджено рішенням Ради суддів Украї=
ни 7 липня 2006 року.
Визначною подією у роботі Вищої кваліфікаційної ко=
місії суддів України у 2006 році став випуск за підтрим=
ки проекту Агентства США з міжнародного розвитку
"Україна: верховенство права" видання "Інформацій=
ного вісника Вищої кваліфікаційної комісії суддів Ук=
раїни", презентацію якого було приурочено до свята —
Дня працівників суду. На сторінках "Інформаційного
вісника Вищої кваліфікаційної комісії суддів України",
який планується у 2007 році видавати один раз на
квартал, публікуватимуться не лише рішення Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України, а й рішення
кваліфікаційних комісій суддів загальних судів апеля=
ційних округів, кваліфікаційних комісій суддів спеціа=
лізованих судів, аналітичні та статистичні матеріали,
які стосуються діяльності кваліфікаційних комісій
суддів, узагальнення дисциплінарної практики, зако=
нодавчі та нормативні акти, що регулюють діяльність
комісій, а також наукові дослідження з проблемних
питань застосування законодавства щодо роботи ква=
ліфікаційних комісій суддів.
Таким чином, підсумовуючи, можна зробити висновок,
що сучасне оновлення напрямів діяльності Вищої ква=
ліфікаційної комісії суддів України у сфері організації
та діяльності кваліфікаційних комісій суддів цілком
відповідає засадам демократичного розвитку, зорієн=
тованої на європейські стандарти.
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Кадрове забезпечення суддівського корпусу завжди
було, є і буде дискусійним питанням. І як би не деталі=
зував законодавець вимоги до кандидата на посаду
судді, які б методики не впроваджувались по первіс=
ному визначенню кваліфпридатності особи, залиша=
тиметься місце для трактування Закону та вибору
серед претендентів з рівними даними професійного
та морально=етичного характеру. 
Разом з тим вбачаю необхідним висловити переко=
нання, що принципи прозорості, демократичності та
рівних можливостей мають посідати чільне місце в
процесі кадрового забезпечення вітчизняної системи
судоустрою. 
Як же узгодити дві вищевикладені тези і розв'язати цю
дилему в практичній площині, де мають місце реаль=
ні кандидати з реальними характеристиками та здіб=
ностями? Звичайно, важко заперечити необхідність
та корисність теоретичних розробок даної проблеми,
проте формування моделі психологічних та профе=
сійних якостей ідеального судді та визначення допус=
тимого відсотку відхилення від цього ідеалу повністю
не вирішить поставлених питань, але точно усклад=
нить 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 користі з практичної точки зору.
Нам, попри все, слід пам'ятати, що судді мають прос=
то добросовісно, чесно і кваліфіковано виконувати
свою роботу — відправляти правосуддя в судових
справах. На них, безсумнівно, покладено важку і від=
повідальну місію, проте вимагати від них надлюд=
ських якостей, на мій погляд, не варто. Згадаємо
блекстоунський вислів про суддів як живих оракулів
закону. Так, судді проголошують закон, судді — це вар=
тові закону, але ж вони часом його інтерпретують, до=
повнюють, знаходять недоліки, вирішують колізії.
Погодьтесь, при такій роботі виключно формальний
підхід застосовувати не годиться! Така робота не для
ідеальних суддів — оракулів закону, а для хороших
суддів, індивідуалізованих та повноцінних особис=
тостей.
Отже, далі мова піде про те, як практично відібрати та
сформувати хорошого суддю.
Законом України "Про судоустрій України" у частині 2
статті 73 визначено, що забезпечення формування кор=

пусу професійних суддів, здатних кваліфіковано, сум=
лінно і неупереджено здійснювати правосуддя, нале=
жить до завдань кваліфікаційних комісій. При цьому
передбачено, що формування корпусу професійних
суддів кваліфкомісії здійснюють шляхом, по=перше,
відбору і рекомендування осіб для зайняття посади
професійного судді та, по=друге, визначення рівня фа=
хової підготовленості професійних суддів.
Розглядаючи функції кваліфікаційних комісій у фор=
муванні корпусу професійних суддів, в практичному
плані можна визначити три основні напрями роботи:

1. Добір кандидата для призначення на посаду судді
вперше.

2. Рекомендація судді для обрання його безстроково.
3. Визначення кваліфікаційного рівня судді для про=

сування його по службовій кар'єрі.

Неможливо погодитись із тими, хто виділяє більш
важливі та менш важливі із зазначених векторів робо=
ти кваліфкомісій. Глибоко переконаний, що всі вони
однаково значущі й потребують однаково серйозного
ставлення та професійного підходу. 
Так, кваліфікаційна комісія, здійснюючи добір кан=
дидатів для призначення на посаду судді вперше,
визначає напрям професійного розвитку для реко=
мендованих осіб на найближчі п'ять років і у разі їх
призначення Президентом України дає їм п'ятиріч=
ний строк для повної адаптації у суддівській професії
і формування відповідних навичок. Вказане зовсім
не означає, що протягом перших п'яти років суддя
має тільки адаптуватись і формувати навички, адже
на нього так само повною мірою покладено функції
із здійснення судочинства при розгляді справ. Проте
формування професійності судді і професійна адап=
тація, на мій погляд, можуть відбутись тільки за ре=
альних умов, коли особа усвідомлює, що за
невідповідну та негідну поведінку її може бути при=
тягнуто до дисциплінарної відповідальності та звіль=
нено з посади судді. Цілковито поділяючи думку про
необхідність стажування у судах під час спеціальної
підготовки перед складанням кваліфікаційного іспи=
ту, вважаю, що протягом такого стажування відбува=
ється лише знайомство з професією і стажист
дистанційно оцінює себе і свої здібності, виходячи з
навчальних ситуацій і судової практики. Проте вже
призначений суддя такого привілею позбавлений —

ФОРМУВАННЯ КОРПУСУ ПРОФЕСІЙНИХ СУДДІВ: 

ФОРМАЛЬНИЙ ТА РЕАЛЬНИЙ ПІДХОДИ

Суддя Верховного суду України, 
голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 

заслужений юрист України
ССааммссіінн  ІІ..ЛЛ..
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а він розглядає реальні справи, і визначати правий він
чи ні, тобто оцінювати його рішення у разі оскар=
ження, буде суд вищої інстанції. 
Про результати професійної адаптації вперше приз=
наченого судді можна судити вже після першої його
атестації, яка має відбутись відповідно до ч. 1 ст. 89
Закону України "Про судоустрій України" не пізніше
шести місяців з дня призначення. Слід звернути увагу
на те, що відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 94 вказаного зако=
ну кваліфікаційна комісія у разі, якщо рівень знань
атестованого буде встановлено недостатнім, може
прийняти рішення про відкладення кваліфікаційної
атестації не пізніше ніж на шість місяців. Таке рішен=
ня кваліфікаційної комісії має слугувати першим сиг=
налом, який свідчить про те, що суддя не докладає
достатньо зусиль для формування своїх професійних
навичок та набуття відповідних фахових знань. У цьо=
му аспекті слід говорити про те, що суддею мають
вживатись заходи щодо підвищення професійного
рівня не тільки в теоретичному плані, але й практич=
но — шляхом запозичення суддівського досвіду у суд=
дів зі стажем. 
Відповідно до частини 3 зазначеної статті кваліфіка=
ційна комісія суддів може дати висновок про невід=
повідність рівня професійних знань судді займаній
посаді і звільнення його з посади, якщо після закін=
чення строку, наданого судді для набуття необхідних
знань, кваліфікаційна комісія знову визнає їх недо=
статніми. Тобто, якщо і після наданих шести місяців
підготовки до відкладеної атестації вперше призна=
чений суддя не покаже позитивного результату своєї
роботи, то вбачається доцільним не чекати ще чоти=
ри роки (до проведення кваліфікаційної співбесіди
щодо рекомендації для обрання на посаду судді без=
строково), а вирішувати питання професійної не=
придатності негайно.
Як встановлено статтею 41 "Невідповідність судді
займаній посаді" Закону України "Про статус суддів"
суддя може бути звільнений з посади за невідповід=
ність рівня професійних знань. Кваліфікаційна комі=
сія приймає відповідне рішення, яким повідомляє
про це голову відповідного суду та орган, що призна=
чив чи обрав суддю, для вирішення питання про
звільнення судді з посади. Дане рішення може бути
оскаржене суддею до Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України. 
У цьому контексті слід зазначити, що невідповідність
рівня професійних знань судді займаній посаді не
завжди може виражатись у скасованих чи змінених
вищими інстанціями судових рішеннях. Вказане вип=
ливає з того, що згідно частини 2 статті 31 Закону Ук=
раїни "Про статус суддів" скасування або зміна
судового рішення не тягнуть за собою дисциплінар=
ної відповідальності судді, який брав участь у вине=
сенні цього рішення, якщо при цьому не було
допущено навмисного порушення закону чи несум=
лінності, що потягло за собою істотні наслідки.

Потрібно звернути увагу, що кваліфікаційна комісія
не може звільнити суддю власним рішенням, а вно=
сить лише відповідне подання, тому в даному разі не
йдеться про порушення статті 126 Конституції Украї=
ни, в частині 5 котрої передбачено підстави для звіль=
нення з посади судді, серед яких не зазначено
"невідповідність займаній посаді." Натомість передба=
чено як підставу для звільнення судді з посади пору=
шення присяги судді, тобто недотримання вимоги
щодо керування законом в прийнятті рішень, збере=
ження об'єктивності і справедливості. Зрозуміло, що
дотримання законів при ухваленні судових рішень
означає правильне їх застосування і насамперед
знання та розуміння, а тому очевидно, що низький
професійний рівень судді є, в першу чергу, порушен=
ням цієї вимоги.
У цьому контексті слід зазначити, що в роботі окре=
мих кваліфікаційних комісій існує практика присво=
єння одразу третього кваліфікаційного класу вперше
призначеному судді відповідно до ч. 1 ст. 89 Закону
України "Про судоустрій України" протягом шести мі=
сяців з дня призначення. Така діяльність кваліфкомі=
сій порушує вимоги закону та вимоги здорового
глузду: адже кваліфікаційний клас, виходячи зі змісту
ч. 1 ст. 88 вказаного закону, присвоюється залежно від
рівня професійних знань, посади, стажу та досвіду ро=
боти. Крім того, законодавчо визначено мінімальний
строк перебування у конкретному кваліфікаційному
класі, тобто це означає, що просування по службовій
кар'єрі судді має бути поетапним, що передбачає пос=
лідовне проходження кожного класу. 
Надзвичайно відповідальним моментом у роботі ква=
ліфікаційних комісій щодо формування корпусу про=
фесійних суддів є надання рекомендації для обрання
на посаду судді безстроково. Слід розуміти, що в дано=
му разі кваліфікаційна комісія (Вища кваліфікаційна
комісія суддів України) має вирішити інше питання,
ніж те, яке ставилось при наданні рекомендації на
призначення: чи може взагалі особа стати суддею? Тут
вже атестується суддя, який пропрацював на посаді
п'ять років, тому і вимоги до нього зовсім інші: йдеть=
ся про те, щоб визначити, чи зможе в професійному і
моральному плані особа працювати суддею решту
своєї професійної кар'єри. На мій погляд, доречно,
що формою атестації в цьому випадку законом визна=
чено кваліфікаційну співбесіду, яка залишає більше
простору для членів кваліфікаційної комісії, щоб виз=
начити, чи відбулось становлення особи на посаді
судді, чи достатній її професійний рівень і чи готова
морально ця особа повністю присвятити себе суддів=
ській професії. Дійсно, до кваліфікаційної співбесіди
підготуватись важче, ніж до іспиту, адже запитання те=
оретичного і практичного характеру ставляться без
попередження і вони не зафіксовані в білеті. У тому й
то річ, що обрання відбувається на безстроковий тер=
мін і наступна атестація визначатиме лише питання
про присвоєння чергового кваліфікаційного класу
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асудді або рекомендування його на посаду в суді більш
високого рівня.
До речі, присвоєння чергового кваліфікаційного кла=
су судді має відображати в першу чергу його профе=
сійний рівень, а не бути у прямій залежності від рівня
суду, в якому він займає посаду, чи стажу його роботи.
Проте атестацію із зазначених підстав не можна вва=
жати формальною справою, необхідно пам'ятати про
існування зв'язку між кваліфікаційним класом і рів=
нем суду. Так, відповідно до ч. 2 ст. 88 Закону України
"Про судоустрій України" передбачено, що кваліфіка=
ційні класи присвоюються: суддям Верховного суду
України — вищий і перший кваліфікаційні класи; суд=
дям вищих спеціалізованих судів — вищий, перший і
другий кваліфікаційні класи; суддям апеляційних су=
дів — перший, другий і третій кваліфікаційні класи;
суддям місцевих судів — другий, третій, четвертий і
п'ятий кваліфікаційні класи. 
Вказане зовсім не означає, що суддя місцевого суду,
якому присвоєно, скажімо, четвертий кваліфікацій=
ний клас, не може перейти в апеляційний суд, перебу=
ваючи в тому кваліфікаційному класі. У цьому
контексті доречно нагадати рішення Вищої кваліфі=
каційної комісії суддів України від 09.06.2006 року що=
до порядку розгляду подань голів відповідних судів
про присвоєння наступного кваліфікаційного класу
судді, якого переведено (обрано) на посаду в суді ви=
щого рівня без дотримання мінімального терміну пе=
ребування судді у раніше присвоєному класі. З цього
питання ВККС України вирішила, що розгляд кваліфі=
каційними комісіями суддів вказаних подань відбува=
ється шляхом кваліфікаційної атестації судді у формі
кваліфікаційної співбесіди з урахуванням вимог ч. 6
ст. 92 Закону України "Про судоустрій України". Голова
відповідного суду протягом 6 місяців з дня переведен=
ня (обрання) судді на посаду в суді вищого рівня вно=
сить до відповідної кваліфікаційної комісії суддів
подання про проведення позачергової кваліфікацій=
ної атестації судді щодо присвоєння відповідного ква=
ліфікаційного класу, що встановлено для суддів цього
суду, без дотримання мінімального терміну перебу=
вання судді у раніше присвоєному кваліфікаційному
класі. Судді, якого переведено (обрано) на посаду в
суді вищого рівня, за результатами кваліфікаційної
співбесіди може бути присвоєно відповідною кваліфі=
каційною комісією суддів кваліфікаційний клас, що
встановлено для суддів цього суду, без дотримання мі=
німального терміну перебування судді у раніше прис=
воєному кваліфікаційному класі. 
Вище ми розглянули передбачені законом формальні
методи впливу кваліфікаційних комісій суддів на про=
цес формування корпусу професійних суддів. Проте
очевидно, що атестування як захід контролю спря=
моване на встановлення результатів, так би мовити,
підбиття підсумків, але процес підготовки та перепід=
готовки суддівських кадрів є тривалим і таким, що
потребує зусиль в першу чергу від самих кандидатів

та суддів, а в другу чергу держави в особі уповноваже=
них органів, які зацікавлені в тому, щоб суддівський
корпус був професійним. Адже як би ми не вдоскона=
лювали механізм добору кандидатів на посаду судді,
первинним і головним фактором у формуванні кор=
пусу професійних суддів є особистості, які бажають
обійняти ці посади. Іншими словами, набагато менше
шансів помилитися, коли вибір здійснюється серед
гідних, розумних та моральних людей, тобто коли
обираються кращі серед кращих.
Частиною 3 ст. 127 Конституції України передбачено
вимоги, що ставляться до кандидата на посаду судді.
Вказується, що на посаду судді може бути рекомендо=
ваний кваліфікаційною комісією суддів громадянин
України, не молодший двадцяти п'яти років, який має
вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не
менш як три роки, проживає в Україні не менш як де=
сять років та володіє державною мовою. Даний пе=
релік вимог очевидно є вичерпним і не підлягає
розширеному тлумаченню. З огляду на це положення
про обов'язкову спеціальну підготовку (зокрема, як це
зазначається у законопроекті "Про статус суддів",
схваленому Національною комісією зі зміцнення
демократії та утвердження верховенства права
11.08.2006 року) може бути включене до відповідного
закону тільки після внесення відповідних змін до
Конституції України. 
Таким чином, серед визначених законодавством ви=
мог до особи, яка претендує на посаду судді, не зазна=
чено наявність обов'язкової спеціальної підготовки із
судочинства, натомість тільки закріплено необхід=
ність мати вищу юридичну освіту і досвід роботи в га=
лузі права не менше трьох років. Видається, що особа
з вищою юридичною освітою, навіть пропрацював=
ши у юридичній сфері три роки, не набуває тих знань
і практичних навичок, які повинен мати суддя. Виня=
ток можуть становити особи, які набули юридичний
стаж на посадах помічників суддів. Адже посада судді
вимагає не тільки ґрунтовної теоретичної бази і вмін=
ня правильно застосовувати закон (що є необхідним
для кожного грамотного правника), а й володіння
спеціальними процесуальними моментами щодо ве=
дення судового засідання та винесення і формулю=
вання судового рішення, яке було б зрозумілим і
сприйнятним для всіх учасників процесу, навіть тих,
хто не володіє юридичними знаннями. Очевидно, що
перелічені навички не можуть бути достатньою мі=
рою сформовані протягом навчання у вищому нав=
чальному закладі, навіть за умови проходження
студентами судової практики, так само як і протягом
роботи за іншими юридичними спеціальностями.
Зарубіжна практика підготовки кадрів для суддівсько=
го корпусу та вітчизняний досвід роботи кваліфіка=
ційних комісій з відбору кандидатів на посаду судді
свідчать про доцільність законодавчого закріплення
вимоги про обов'язкову спеціальну підготовку з пи=
тань судочинства. Більше того, вже створено переду=
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а мови для нормативного оформлення вказаного поло=
ження. Зокрема, у статті 129 Закону України "Про су=
доустрій України" першим із завдань діяльності
Академії суддів України передбачено підготовку кад=
рів на посади суддів із числа осіб, які мають вищу
юридичну освіту та відповідають вимогам, встановле=
ним законом до кандидатів на посаду судді.
Крім того, варто звернути увагу, що відповідно до
п. 2.2. Європейської хартії про Закон "Про статус суд=
дів" від 10 липня 1998 р. передбачено, що закон про
статус суддів має містити умови, які гарантують шля=
хом висування до кандидатів вимог, пов'язаних з ос=
вітнім рівнем чи попереднім досвідом, здатність
реально виконувати обов'язки судді. Виходячи з вка=
заного, варто поміркувати над законодавчим закріп=
ленням обов'язкової спеціальної підготовки для осіб,
що склали кваліфікаційний іспит і пройшли співбесі=
ду, отримали рекомендацію і чекають призначення на
посаду судді. Звичайно, слід зауважити, що особи, які
працювали на посаді помічника судді, не потребують
довготривалого навчання і для них доцільно запро=
вадити адаптаційні програми для ознайомлення із
суддівською професією як такою, що носить специ=
фічний статус і має виключне значення для забезпе=
чення правопорядку у суспільстві.
Можливий також інший варіант, зміст якого полягає в
тому, щоб надати гарантії особам, які проходять дов=
готривалу навчальну підготовку в Академії суддів Ук=
раїни, щодо їх призначення на посаду судді у разі
успішного навчання.
З практичного боку сьогодні в Україні діє відповідний
інститут при Одеській національній юридичній ака=
демії та факультет з підготовки професійних суддів у
Національній юридичній академії України імені Ярос=
лава Мудрого, а вітчизняними науковцями розроб=
лено проект Комплексної державної програми з
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфіка=
ції професійних суддів України. До речі, якщо зверну=
тись до думки професійних суддів, то близько 95% з
опитаних вважають, що спеціальна підготовка є не=
обхідною умовою при призначенні на посаду судді
вперше.
Звичайно, не можна перетворювати спеціальну під=
готовку для кандидатів на посаду судді в довготри=
валий процес, рівнозначний отриманню другої
юридичної освіти. Натомість це має бути макси=
мально інтенсивний та практично орієнтований
курс, розрахований в першу чергу на тих слухачів,
які не мають досвіду роботи в суді (на посаді поміч=
ника судді). Наприклад, європейські держави (Фран=
ція, Німеччина, Іспанія, Португалія), де спеціальну
підготовку визнано необхідною, використовують дві
моделі підготовки: модульну та комбіновану. При
модульній підготовці навчальна практика в суді чер=
гується з практичними заняттями в центрах підго=
товки суддів, які відбуваються протягом тривалого
часу, інколи навіть довше року. Спираючись на нав=

чальний процес, який обов'язково орієнтований на
практичні аспекти суддівської професії, вони вдос=
коналюють свою підготовку під час проходження
практики в судах і часом, факультативно, в інших
державних установах. Комбінована модель передба=
чає поєднання практичної діяльності на посаді судді
та навчання в групах під керівництвом висококвалі=
фікованих та досвідчених суддів. Завдяки такому
навчанню кандидати на посаду судді отримують
змогу опанувати систему знань та вмінь, необхідних
для суддівської професії, про що зазначалось рані=
ше, наприклад, ведення судового засідання, збір,
дослідження та оцінку доказів й, врешті=решт, скла=
дання грамотного та обґрунтованого судового рі=
шення.
Практичне орієнтування процесу підготовки не може
означати повну відмову від вивчення теоретичних
дисциплін. Фахівці відзначають, що лише система=
тичний навчальний процес, який включає теоретич=
ну і практичну частини, забезпечує можливість
усунути прогалини в практичній підготовці, спричи=
нені специфічними умовами практики в окремому
суді, зокрема, особливостями педагогічних здібнос=
тей керівника практики чи змістом роботи, яку вико=
нує практикант.
Важливим питанням добору професійних суддів є
розробка єдиної системи оцінки та екзаменаційних
питань (тестів), що слід доручити Академії суддів
України спільно з Вищою кваліфікаційною комісією
суддів України та Радою суддів України. За запропо=
нованою схемою кандидати на посаду судді мають
звернутись до управління Державної судової адмініс=
трації, яка призначає вказаних осіб до складання ква=
ліфікаційного іспиту в Академії суддів України. У разі
успішного складання тесту кандидати на посаду ма=
ють направлятись до відповідної кваліфікаційної ко=
місії для проведення кваліфікаційної співбесіди.
Метою кваліфікаційної співбесіди є встановлення го=
товності (морально=етичної, психологічної) судді до
відправлення правосуддя. На цьому, фактично, має за=
вершуватись процес оцінки професійних якостей
особи, яка претендує на посаду судді. 
У цьому контексті доцільно звернутись до висновків
першої експертної комісії Міжнародної асоціації суд1
дів від 22—26 вересня 1996 року щодо призначення та
спеціальної підготовки суддів у сучасному суспільс1
тві.
Так, міжнародні експерти з питань судочинства
звертають увагу на два важливих аспекти спеціаль1
ної підготовки суддів. 
По1перше, спеціальна підготовка судді, включаючи
подальше професійне навчання, має велике значення,
виходячи з того, що кваліфікаційний рівень судді по1
винен відповідати вимогам сучасного суспільства.
Суддя повинен володіти спеціальними навичками, які
він не може отримати ні в університеті, ні займаю1
чись іншою професією. Виходячи з вищевикладеного,
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аслід особливо виділити наступні елементи спеціаль1
ної підготовки судді: правова освіта; спеціальні на1
вички; ознайомлення із соціальними проблемами.
По1друге, структура навчальних програм залежить
від моделі призначення судді на посаду, тобто зале1
жить від того, чи призначається кандидат, для яко1
го посада судді є першою в професійній кар'єрі, чи це
є призначення на посаду судді особи, яка має профе1
сійний досвід в іншій сфері правової діяльності. 
Не можна також залишити поза увагою застере1
ження, яке зробила експертна комісія: інститут з
професійної підготовки суддів не повинен слугувати
засобом впливу на суддю. Таким чином, навчання суд1
дів має бути організоване судовою владою самостій1
но або принаймні під її контролем та з погодженням
з нею. 
Саме з вказаних підстав потрібно послідовно дотри1
муватись позиції про віднесення Державної судової
адміністрації, якій підпорядкована Академія суддів
України, виключно до судової влади. А крім того, пот1
рібно також закріпити, що діяльність навчальних
закладів та інституцій, які забезпечують належний
професійний рівень суддів, має контролюватись Ви1
щою кваліфікаційною комісією суддів України та Ра1
дою суддів України.
З огляду на вказане не зайвим буде згадати про стан1
дарти незалежності судової влади, закріплені в між1
народних правових документах. 
Так, пунктом 10 Основних принципів незалежності
судових органів, затверджених резолюціями 40/32 і
40/146 Генеральної асамблеї ООН від 29 листопада і
13 грудня 1985 р., незалежність судових органів га1
рантується державою й закріплюється в Конститу1
ції та законодавстві держави. Усі державні та інші
установи зобов'язані поважати незалежність судо1
вих органів і дотримуватися її. 
На продовження цього питання наведемо фрагмент
висновку Консультативної ради європейських суддів
щодо стандартів незалежності судових органів і
незмінності суддів, яка зазначила: "Незалежність
суддів має існувати як щодо суспільства в цілому,
так і щодо конкретних сторін у будь1якому спорі, з
якого судді мають винести своє рішення [...] Судова
влада забезпечує відповідальність урядів та органів
державного управління за їх діяльність, а також що1
до законодавчої гілки влади, судова влада бере
участь в процесі виконання належним чином прий1
нятих законів, а також більшою чи меншою мірою в
тому, щоб забезпечити відповідність цих законів
всім положенням Конституції чи міжнародним пра1
вовим актам. Для виконання своєї ролі у вказаних
сферах судова влада має бути незалежною щодо цих
органів, що включає в себе свободу від недоцільних
зв'язків з цими органами та впливу з їхньої сторони.
Таким чином, незалежність використовується як га1
рантія неупередженості. Зрозуміло, що це впливає
майже на всі аспекти кар'єри судді: від його підго1

товки до призначення, підвищення на посаді або
вжиття дисциплінарних заходів".
Відповідно до п. с Рекомендації № R (94) 12 "Незалеж1
ність, дієвість та роль суддів", схваленої Комітетом
міністрів Ради Європи 13 жовтня 1994 р. всі рішення
стосовно професійної кар'єри суддів повинні мати в
основі об'єктивні критерії; як обрання, так і кар'єра
суддів повинні базуватись на заслугах, з урахуванням
їхньої кваліфікації, чеснот, здібностей та результа1
тів їхньої праці. Орган, який є уповноваженим прий1
мати рішення щодо обрання та кар'єри суддів,
повинен бути незалежним від уряду та адміністра1
тивних органів. Для гарантії незалежності цього
органу мають бути запроваджені такі положення,
як, наприклад, нагляд за тим, щоб його члени приз1
начались судовою владою і щоб орган самостійно
приймав рішення про власні правила процедури. Од1
нак, якщо Конституція, законодавство чи традиції
дозволяють урядові брати участь у призначенні суд1
дів, то необхідні гарантії того, щоб на такі проце1
дури призначення не впливали інші мотиви, аніж ті,
що пов'язані з викладеними вище об'єктивними кри1
теріями. 
Продовжуючи тему професійної підготовки суддів,
зазначимо, що Вища кваліфікаційна комісія суддів Ук=
раїни за зверненням ректора Академії суддів України
прийняла рішення про перевірку знань, рівня профе=
сійної підготовки кандидата на посаду судді, ступеня
його готовності здійснювати правосуддя з питань
юрисдикції відповідного суду шляхом тестування та
виконання кандидатами на посаду судді ситуативних
завдань. У вказаному рішенні ВККСУ ухвалила про=
вести дослідження ефективності системи оцінки
знань кандидатів на посаду судді за допомогою ситу=
ативних та тестових завдань, розроблених Академією
суддів України. Обґрунтованість наміченого кроку ви=
ходить із позитивного досвіду застосування подібної
атестаційної практики в країнах Європи, зокрема, в
Іспанії, Франції, Італії, Нідерландах, Австрії тощо.
Найбільш оптимальною формою виконання ппииссььммоо==
ввооггоо  ззааввддаанннняя  як частини кваліфікаційного іспиту
визнано ттеессттии  ттаа  ссииттууааттииввнніі  ззааввддаанннняя..
Письмова частина кваліфікаційного іспиту полягає у
вирішенні кандидатом на посаду судді тестових та си=
туативних завдань.
Тести — перелік запитань з основних галузей права,
що складені у відповідності до чинного законодавс=
тва України і передбачають надання чіткої та одноз=
начної відповіді (обрання вірної відповіді із
запропонованого переліку варіантів). Складання тес=
тів дозволить швидко визначити рівень обізнаності
кандидата на посаду судді щодо чинного законодавс=
тва та можливості його оперативного використання.
Ситуативні завдання — спірні ситуації, що потребу=
ють правової оцінки або вирішення казусу у право=
вий спосіб із посиланням на чинне законодавство.
Вирішення ситуативного завдання полягає у викла=
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а денні рішення у конкретній справі (цивільній, госпо=
дарській, адміністративній, кримінальній), що дозво=
лить визначити вміння кандидата на посаду судді
оцінювати доказову базу, здатність правильно засто=
совувати норми закону, логічно довести правильність
рішення. 
Запропонована концепція елементів письмового зав=
дання (за формулюванням ст. 91 Закону України "Про
судоустрій України") у формі тестів та ситуативних
завдань дадуть можливість оцінити знання кандидата
за такими різними критеріями: знання матеріального
та процесуального права; уміння оперувати понятій=
но=категоріальним апаратом та застосовувати його
на практиці; послідовність та логіка мислення; виклад
думок та формулювання позиції при вирішенні зав=
дань; здатність оперативно мислити, приймати рі=
шення тощо.
При цьому вирішення тестів та ситуативних завдань
виконується у присутності членів кваліфікаційної ко=
місії суддів, що дає підставу для об'єктивного оціню=
вання рівня знань конкретного кандидата на посаду
судді.
Таким чином, відповідно до резолютивної частини рі=
шення ВККС України про перевірку знань […] виріше=
но провести навчання з особами, які перебувають у
кадровому резерві, шляхом тестування та виконання
ними ситуативних завдань з метою апробації тесто=
вих завдань, розроблених Академією суддів України.
Таке навчання буде проведено у Кваліфікаційній ко=
місії суддів загальних судів Одеського апеляційного
округу, Кваліфікаційній комісії суддів загальних судів
Харківського апеляційного округу та Кваліфікаційній
комісії суддів господарських судів України.
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 підтри=
мання та підвищення кваліфікації суддів видається
вивчення та розуміння суддями практики Європей=
ського суду з прав людини. Так, відповідно до статті 17
Закону України "Про виконання рішень та застосуван=
ня практики Європейського суду з прав людини" пе=
редбачено, що суди застосовують при розгляді справ
Конвенцію (про захист прав і основних свобод люди1
ни) та практику Суду як джерело права. Нові процесу=
альні кодекси — Цивільний процесуальний кодекс
України та Кодекс адміністративного судочинства Ук=
раїни — містять відповідні положення.
На сьогоднішній день існує необхідність перегляду за1
конодавства, що регулює процес формування суддів1
ського корпусу, проте реформування законодавства
у зазначеній сфері повинно мати структурно вива1
жений характер. На наш погляд, немає потреби до1
корінно змінювати систему формування суддівського
корпусу, але існує необхідність зняти ті нормативні
суперечності, що заважають їй нормально та зла1
годжено функціонувати. 

Зупинимось детальніше на тому, яким чином можна
вдосконалити механізм призначення особи на поса=
ду судді вперше, зазначаючи про те, що все нижче=
викладене є виключно баченням та пропозиціями
автора. 
По=перше, слід закріпити вимогу, що голова відповід=
ного суду невідкладно має повідомити Вищу кваліфі=
каційну комісію суддів України про відкриття вакансії
посади судді у цьому суді. Далі, для проведення кон=
курсу на вакантні посади судді Вища кваліфікаційна
комісія суддів України має опублікувати оголошення в
офіційних друкованих виданнях органів судової вла=
ди, не пізніше ніж за місяць до конкурсу. 
При цьому особа, яка бажає взяти участь у конкурсі,
повинна надати до Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України такі документи: 1) письмову заяву
кандидата, написану власноручно; 2) копію паспор=
та громадянина України; 3) особовий листок з облі=
ку кадрів та автобіографію кандидата; 4) копію
диплома про освіту, наявність вченого ступеня або
вченого звання; 5) виписку з трудової книжки; 6) до=
відку медичної установи про стан здоров'я кандида=
та; 7) декларацію про доходи за останній рік за
встановленою формою; 8) письмову згоду кандидата
на збір, зберігання та використання інформації про
нього з метою оцінки його готовності до роботи на
посаді судді; 9) у разі наявності — інші документи,
які засвідчують готовність кандидата до роботи на
посаді судді.
Потрібно передбачити, що прийом документів має
завершуватись за три дні до проведення конкурсу, а
заяви, що надійшли після вказаного терміну, не по=
винні розглядатись. 
Функції з проведення конкурсу на зайняття вакантної
посади судді слід покласти на Вищу кваліфікаційну
комісію суддів України. Для здійснення своїх функцій,
Вища кваліфікаційна комісія має наділятись правом
збирати інформацію про кандидата, доручати її збір
іншим державним органам. Між іншим, організації та
громадяни мають отримати право подавати до Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України наявну у них
інформацію про кандидата.
Конкурс на посаду судді потрібно проводити шляхом
складання кандидатом кваліфікаційних іспитів і про=
ходження кваліфікаційної співбесіди. 
Кваліфікаційний іспит має проводитись державною
екзаменаційною комісією, утвореною Вищою квалі=
фікаційною комісією суддів України з числа членів
Вищої кваліфікаційної комісії та залучених фахівців.
Його мета полягає у з'ясуванні відповідності особи,
яка виявила бажання бути рекомендованою для приз=
начення на посаду судді, кваліфікаційним вимогам,
яким повинен відповідати суддя, а також у виявленні
знань та рівня професійної підготовки кандидата в
судді. 
Кваліфікаційна співбесіда з кандидатом на вакантну
посаду судді проводиться на засіданні Вищої кваліфі=
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акаційної комісії. У цьому засіданні мають право брати
участь голова Верховного суду України, голови відпо=
відних вищих спеціалізованих судів та апеляційних
судів. Вони мають право задавати питання кандидату
на зайняття вакантної посади судді та висловлювати
свої міркування щодо можливості надання рекомен=
дації про його призначення. До кваліфікаційної спів=
бесіди допускаються особи, які успішно склали
кваліфікаційний іспит. Кваліфікаційна співбесіда
проводиться окремо з кожним кандидатом на вакан=
тну посаду судді з метою встановлення ступеню його
готовності здійснювати правосуддя з питань юрис=
дикції відповідного суду.
При цьому порядок проведення конкурсу, діяльності
державної екзаменаційної комісії при Вищій квалі=
фікаційній комісії суддів України, кваліфікаційні
вимоги до судді, а також порядок складання кваліфі=
каційних іспитів повинні визначатись положенням,
яке затверджується Радою суддів України та Вищою
радою юстиції.
Процедурно рішення Вищої кваліфікаційної комісії
про рекомендацію особи на зайняття посади судді не=
відкладно надсилається Вищій раді юстиції для вне=
сення подання Президенту України про призначення
її суддею відповідного суду. 
При цьому Вища рада юстиції протягом одного міся=
ця з дня отримання рішення Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України про рекомендацію особи для
призначення на посаду судді має перевірити: 1) дот=
римання процедури проведення конкурсу на зайнят=
тя вакантної посади судді; 2) відсутність перешкод для
зайняття посади судді з підстав несумісності. 
Слід передбачити, що Вища рада юстиції може відмо=
вити у поданні про призначення особи професійним
суддею у разі порушення Вищою кваліфікаційною ко=
місією суддів України процедури проведення конкур=
су або виявлення перешкод для зайняття посади судді
з підстав несумісності, про що ухвалюється рішення.
Якщо ж підстав для відмови у поданні рекомендованої

особи для заміщення вакантної посади судді не вияв=
лено, Вища рада юстиції ухвалює рішення про вне=
сення Президенту України подання про призначення
цієї особи суддею. Таке подання виготовляється про=
тягом трьох днів з дня ухвалення рішення і невідклад=
но направляється Президенту України.
Потрібно встановити, що рішення Вищої ради юсти=
ції може бути оскаржено до суду протягом десяти днів
з дня його ухвалення.
Призначення Президентом України на посаду судді
повинно здійснюватись в двох формах: 1) якщо осо=
ба раніше не обіймала посаду судді, вона признача=
ється строком на п'ять років; 2) якщо особа раніше
обіймала посаду судді менше п'яти років, то вона
призначається також в межах п'ятирічного строку. 
Таким чином, призначення на посаду професійного
судді має здійснюватись Президентом України на
підставі рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України за поданням Вищої ради юстиції про=
тягом одного місяця з дня отримання подання. У разі
відхилення подання Вищої ради юстиції Президент
України може видати відповідне розпорядження із
зазначенням порушень порядку призначення судді.
Укази Президента України про призначення профе=
сійних суддів публікуються в офіційних друкованих
виданнях органів судової влади, і з дня офіційного
оприлюднення відповідного указу особа, призначе=
на на посаду судді, набуває статусу професійного
судді .
Як бачимо, процес формування корпусу професійних
суддів має багато аспектів, не всі з яких можна перед=
бачити в нормативних документів та дослідити тео=
ретично. Доцільно зауважити, що підготовка та
перепідготовка суддівських кадрів — це реальний
процес, який можна тільки структурно та основними
рисами окреслити законодавчо, проте він потребує
практичних зусиль та постійного коригування, адже
юридична дійсність постійно змінюється та вимагає
відповідної гнучкості до таких змін від суддів.
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ЦЦііллллюю  ццььооггоо  ддоосслліідджжеенннняя  є проведення системного на=
уково=практичного аналізу з ідентифікації прогалин
правового регулювання, конфлікту норм/повноважень
у чинному законодавстві щодо діяльності регіональних
ККС, ВККС і ВРЮ з питань підбору кандидатів у судді та
формулювання рекомендацій щодо їх усунення.
ППррееддммееттоомм  ддоосслліідджжеенннняя  є (а) аналіз законодавства на
предмет прогалин з метою підвищення ефективності
роботи ККС; (б) аналіз практики роботи ККС на пред=
мет визначення причин ускладнення їх роботи. 
ООбб''єєккттоомм  ддоосслліідджжеенннняя  є правові норми щодо регулю=
вання добору суддівських кадрів: 

1) Конституція України, Закони України "Про судоус=
трій України", "Про статус суддів", "Про порядок об=
рання на посаду та звільнення з посади
професійного судді Верховною Радою України",
Положення про порядок розгляду питань та під=
готовки матеріалів щодо призначення на посаду
професійного судді вперше, затверджене Указом
Президента України від 30.06.2004 р., та інші
нормативно=правові акти; 

2) відомчі нормативні акти: Типовий регламент робо=
ти кваліфікаційних комісій суддів; Регламент робо=
ти Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів
Харківського апеляційного округу, затверджений на
засіданні Кваліфікаційної комісії суддів загальних
судів Харківського апеляційного округу 13.01.06 ро=
ку; Регламент роботи кваліфікаційної комісії суддів
по добору кандидатів у судді, перевірці їх відповід=
ності закону та підготовці матеріалів для проведен=
ня кваліфікаційного іспиту на зайняття посади судді
в місцевому суді Харківського регіону, затверджений
на засіданні кваліфікаційної комісії суддів загаль=
них судів Харківського апеляційного округу 17.09.
2004 року; Тимчасове положення "Про порядок ор=
ганізації роботи по підготовці та проведенню квалі=
фікаційних іспитів для кандидатів на посади суддів
Харківського регіону (не набуло свого затвердження
на засіданні кваліфікаційної комісії); Методичні ре=
комендації по виконанню письмових робіт канди=
датом на посаду судді районного суду, затверджені
на засіданні Кваліфікаційної комісії суддів загаль=
них судів Харківського апеляційного округу
14.02.2003 року; Програма підготовки до кваліфіка=
ційних іспитів кандидатів для зайняття суддівських
посад, затверджена на засіданні Кваліфікаційної ко=
місії суддів загальних судів Харківського апеляцій=
ного округу 14.02.2003 року, Рекомендації по

складанню рецензії на реферат кандидата на посаду
судді районного суду, затверджені на засіданні Ква=
ліфікаційної комісії суддів загальних судів Харків=
ського апеляційного округу 14.02.2003 року;

3) практика діяльності Кваліфікаційної комісії суддів
загальних судів Харківського апеляційного округу
з добору суддівських кадрів.

ММееттооддии  ддоосслліідджжеенннняя::  правовий аналіз, узагальнення
практики, аналіз статистики, порівняльно=правовий
аналіз досвіду інших країн, анкетування професійних
суддів, спілкування з членами Кваліфікаційної комісії
суддів загальних судів Харківського апеляційного округу.
Зі змісту ч.2 ст. 73 Закону "Про судоустрій України" вип=
ливає, що одним із завдань кваліфікаційних комісій є
забезпечення формування корпусу професійних суд=
дів судів загальної юрисдикції. Дане завдання вирішу=
ється шляхом добору і рекомендування осіб для
зайняття посади професійного судді. При цьому пере=
лік осіб, щодо яких кваліфікаційні комісії здійснюють
зазначені заходи, можна поділити на дві групи:

А) кандидати на посади суддів, які претендують на за=
няття посади судді на перший п'ятирічний строк
(призначаються на посади Президентом України);

Б) кандидати, які претендують на безстрокове обран=
ня на посаду судді (обираються на посади Верхов=
ною Радою України).

Є достатньо підстав вважати, що саме добір кандидатів
для призначення чи обрання на посаду судді є вирі=
шальною складовою в механізмі наділення повнова=
женнями, оскільки саме під час добору кандидатів
практично і вирішується питання, хто гідний, а хто не
гідний бути суддею.
Загальна процедура добору кандидатів на посаду судді
здійснюється в декілька етапів:

1) звернення зацікавленого суб'єкта до відповідної
кваліфікаційної комісії суддів із заявою про квалі=
фікаційну атестацію з наданням відповідних
документів, підтверджуючих його відповідність
формальним вимогам закону щодо кандидата на
конкретну посаду судді;

2) кваліфікаційна атестація судді у формі кваліфіка=
ційного іспиту (для кандидатів, які претендують на
заняття посади судді вперше, а також осіб, з часу
звільнення яких з посади судді минуло більше
п'яти років) або кваліфікаційної співбесіди (для
суддів, які претендують на заняття посади в суді
вищого рівня або на безстрокове обрання);

ДОБІР КАНДИДАТІВ 

НА ПОСАДИ СУДДІВ
Доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри організації судових і правоохоронних органів 
Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого

ІІ..ЄЄ..  ММааррооччккіінн
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вимогам, які ставляться законом щодо можливості
заняття відповідної посади;

4) порівняння декількох кандидатів на одну посаду і
вибір найбільш придатного;

5) рекомендація (або відмова в ній) кваліфікаційної
комісії суддів щодо можливості обрання на посаду
судді;

6) надіслання всіх необхідних документів щодо кан=
дидатів до компетентного органу (до Вищої ради
юстиції голови Верховного суду України);

7) внесення подання про призначення (обрання)
суддею відповідному правомочному суб'єкту (Пре=
зиденту України або Верховній Раді України); 

8) видання відповідного акта про призначення (об=
рання) суддею (Президент — строком на п'ять ро=
ків; Верховна Рада — безстроково);

9) складання присяги судді.
Первинною ланкою в механізмі добору кандидатів на
посади суддів є кваліфікаційні комісії суддів.
Відповідно до п.1 ч.1 ст. 77 Закону України "Про судоус=
трій України" повноваження по формуванню корпусу
професійних суддів судів загальної юрисдикції квалі=
фікаційні комісії суддів здійснюють в два етапи: 

1. Перевірка відповідності кандидатів у судді вимо=
гам, встановленим законом.

2. Проведення кваліфікаційного атестування і скла=
дання висновку про підготовленість до судової ро=
боти кожного кандидата, який пропонується на
посаду судді.

Вимоги, яким має відповідати кандидат на посаду суд=
ді, визначені Конституцією України (ст.127), Законами
України "Про судоустрій України" (ст. 59, 63) та "Про
статус суддів" (ст. 5, 7). Кваліфікаційне атестування
кандидатів на посади суддів (віднесених до групи А)
здійснюють окружні кваліфікаційні комісії шляхом
проведення кваліфікаційного іспиту (повторного ква=
ліфікаційного іспиту), а кваліфікаційне атестування
кандидатів на посади суддів (віднесених до групи Б)
здійснює Вища кваліфікаційна комісія суддів шляхом
проведення кваліфікаційної співбесіди з претендента=
ми на посади суддів.
Розглянемо кожний етап діяльності кваліфікаційних
комісії суддів із добору і рекомендування осіб для зай=
няття посади професійного судді окремо.

Розділ 1. ПЕРЕВІРКА ВІДПОВІДНОСТІ
КАНДИДАТІВ У СУДДІ ВИМОГАМ,

ВСТАНОВЛЕНИМ ЗАКОНОМ

((АА))  ППррааввооввиийй  ааннаалліізз  ввииммоогг  ддоо  ккааннддииддааттіівв  ннаа  ппооссааддии
ссууддддіівв  ттаа  ппррааккттииккии  їїхх  ввссттааннооввллеенннняя  ттаа  ооццііннккии

Процедура добору кандидатів на посаду судді базуєть=
ся на конституційних нормах, які встановлюють вимо=
ги до кандидатів (кандидатський ценз). Водночас

критерії придатності бути професійним суддею мають
як об'єктивний, так і суб'єктивний характер. Перші з
них піддаються формалізації і можуть бути вказані в
законі, другі ж пов'язані з індивідуально=психологічни=
ми передумовами цієї діяльності.
Поряд з тим, вимоги до кандидатів на посаду судді
можна поділити на позитивні, ті, яким особа обов'яз=
ково повинна відповідати, та негативні, законодавчо
встановлені критерії, які унеможливлюють заміщення
суддівської посади.
З прийняттям 18 березня 2004 року Закону "Про порядок
обрання на посаду та звільнення з посади професійного
судді Верховною Радою України" процедура обрання на
посаду судді набула певної визначеності. Щодо суддів, які
призначаються на посаду Президентом, то процедурні
питання добору кандидатів ці посади суддів ще не мають
чіткого нормативного визначення. Тому ми докладніше
зупинимось саме на загальній процедурі підбору канди=
датів на посаду суддів судів загальної юрисдикції, які пре=
тендують на цю посаду вперше, та визначимо існуючі
організаційно=правові проблеми щодо її реалізації, вис=
ловимо пропозиції щодо їх усунення.
ЗЗааггааллььнніі  ппооззииттииввнніі  ввииммооггии  закріплено в ст.127 Консти=
туції України, де зазначається, що на посаду судді може
бути рекомендований кваліфікаційною комісією суд=
дів громадянин України, не молодший двадцяти п'яти
років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи у
галузі права не менш як три роки, проживає в Україні
не менш як десять років та володіє державною мовою.
Основний Закон також передбачив, що суддями спеці=
алізованих судів можуть бути особи, які мають фахову
підготовку з питань юрисдикції цих судів. Додаткові
вимоги до окремих категорій суддів щодо стажу, віку та
їх професійного рівня встановлюються законом.
У ст.59 Закону "Про судоустрій України" встановлено,
що на посаду судді спеціалізованого суду може бути ре=
комендований відповідною кваліфікаційною комісією
суддів громадянин України, не молодший тридцяти ро=
ків, який проживає в Україні не менш як десять років,
володіє державною мовою, має вищу освіту у галузі
знань, що охоплюються межами юрисдикції відповід=
ного спеціалізованого суду, та стаж роботи за спеціаль=
ністю не менше п'яти років. Ці судді відправляють
правосуддя лише у складі колегій суддів.
Кандидати на посади суддів військових судів додатково
до перелічених вище вимог повинні перебувати на
військовій службі, мати військове звання офіцерського
складу та входити до штатної чисельності Збройних
Сил України.
Водночас Закон "Про статус суддів", деталізуючи поло=
ження Основного Закону, у ст.7 закріпив, що суддею
апеляційного суду може стати особа, яка, окрім загаль=
них вимог, має стаж роботи у галузі права не менш як
п'ять років, в тому числі не менш як три роки на поса=
ді судді, та на день обрання досягла 30 років.
Суддею ж вищого спеціалізованого суду може бути гро=
мадянин, який, окрім загальних вимог, має стаж робо=
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менш як п'ять років на посаді судді, та не молодший
тридцяти років. 
Суддею Верховного суду України може бути громадя=
нин України, який відповідає загальним вимогам Кон=
ституції України, має стаж роботи у галузі права не
менш як десять років, у тому числі не менш як п'ять ро=
ків на посаді судді, та досяг на день обрання 35 років.
Розглянемо кожну правову вимогу кандидатського
цензу окремо.

11..  ""ППрроожжиивваанннняя  вв  УУккррааїїнніі  ннее  ммеенншш  яякк  ддеессяяттьь  ррооккіівв""

Юридична категорія "проживання в Україні не менш як
десять років" є новою для права України. Термін "про=
живання" вказує на індивідуальне фізичне перебуван=
ня особи в Україні. Водночас юридична категорія
"Україна" згідно зі ст.1, 2 Конституції України уособлює
собою: суверенну і незалежну, демократичну, соціаль=
ну, правову державу. Суверенітет України поширюється
на всю її територію. Територія України в межах існую=
чого кордону є цілісною і недоторканою. Україна — це
держава, яка об'єктивується, зокрема, завдяки терито=
рії, що виділена державним кордоном. 
В аспекті нашого дослідження специфічним є питання
про правове положення територій, на які розповсюджу=
ється положення екстериторіальності. Екстериторі=
альність виступає складовою частиною сукупності
особливих прав і привілей, які надаються дипломатич=
ним представництвам іноземних держав для успішного
здійснення їх функцій (дипломатичний імунітет). Тери=
торії такого представництва встановлюються згідно з
внутрішнім законодавством держави перебування, але,
як правило, на основі взаємності. Гарантії і зміст ексте=
риторіальності визначаються міжнародними звичаями
та договорами, перш за все Віденською конвенцією про
дипломатичні зносини 1961 р. На території, яка підпа=
дає під дію дипломатичного імунітету, діє законодавство
держави, що представляється, встановлюється режим
недоторканності особи, службових приміщень, житла і
власності, непідсудності судам держави перебування,
звільнення від податків, митного огляду. При цьому
зв'язок особи з територією, яка має режим екстериторі=
альності, йде через виконання посадових функцій.
Права екстериторіальності мають ділянки державної
території (т.ч. суверенітет держави перебування не ста=
виться під сумнів), на яких офіційно розміщені по=
сольства і дипломатичні представництва, іноземні
військові частини, які допущені до транзиту чи тимча=
сового перебування на території держави, іноземні
військові судна та літаки, а на підставі спеціальних
угод — і приміщення різних міжнародних організацій.
Особи, що перебувають на державній службі, але про=
живають за межами суверенної території України (пос=
ли, консули, військові та ін.), згідно принципу
екстериторіальності вважаються такими, що прожива=
ють в Україні. Саме в такому випадку перебування гро=

мадянина за межами території України не розриває йо=
го зв'язок з Батьківщиною, і тому потрібно вважати, що
він проживає в Україні протягом всього часу перебу=
вання за межами суверенної території країни.
Таким чином, проживання в Україні — це індивідуаль=
не фізичне перебування особи у просторі, який має
політико=правовий статус держави Україна.
В Основному Законі вказується, що громадянин про=
живає в Україні "не менш як десять років". У даному
формулюванні на перший погляд все зрозуміло. Вод=
ночас виникає ряд запитань. Громадянин вважається
таким, що проживає в Україні не менш як десять років,
якщо на момент звернення із заявою про призначення
на посаду судді він проживав в Україні в цілому 10 ро=
ків чи протягом останніх 10 років? Проживання грома=
дянина в Україні повинно бути безперервним чи ні?
Якщо допускаються перерви в проживанні, то на який
строк і в яких випадках це може бути (робота, відряд=
ження, відпочинок, лікування, проживання та ін.) ?

РРееккооммееннддааццііїї.. На наш погляд, зазначене конститу=
ційне положення матиме правовий сенс, якщо буде
стосуватися безперервного проживання в Україні
протягом останніх десяти років перед призначен=
ням, аніж у сукупності протягом життя. Перш за все
така позиція ґрунтується на тому, що проживання в
державі повинно бути активним правовим зв'язком
між громадянином і Україною, що знаходить свій
вияв у їх взаємних правах та обов'язках.

Відповідь на інше із поставлених запитань ми можемо
знайти у Законі "Про громадянство України", де в ст.1
вказується, що безперервне проживання на території
України — проживання в Україні особи, якщо її разо=
вий виїзд за кордон у приватних справах не перевищу=
вав 90 днів, а в сумі за рік — 180 днів. Не є порушенням
вимоги про безперервне проживання виїзд особи за
кордон у службове відрядження, на навчання, у відпус=
тку, на лікування за рекомендацією відповідного ме=
дичного закладу або зміна особою місця проживання
на території України.
Неоднозначність конституційного положення про
проживання претендента на посаду судді в Україні мог=
ла б бути розв'язана через офіційне тлумачення. Однак
на конституційне подання Вищої ради юстиції до Кон=
ституційного Суду України з приводу офіційного тлу=
мачення положення ч. 3 ст. 127 Конституції України:
"проживає в Україні не менш як десять років" було від=
мовлено (див. Вісник Конституційного Суду України. —
2002. –№3, –С. 38–40). Тому на сьогоднішній день дана
проблема з правової точки зору залишається спірною.

ППррааккттииккаа.. На даний час кваліфікаційні комісії не
завжди достатньою мірою перевіряють строк про=
живання кандидата на посаду судді в Україні. Таке
ставлення до перевірки цієї вимоги, на наш погляд,
можна пояснити наступним: по=перше, положення
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і тому великою мірою на практиці розцінюється ли=
ше як юридична формальність; по=друге, для пра=
вильного застосування даної норми потрібне її
однозначне розуміння, якого можна досягнути ли=
ше через належне законодавче розкриття.

РРееккооммееннддааццііїї.. Вважаємо за доцільне доповнити ст.7
Закону "Про статус суддів" та ст.59 Закону "Про судо=
устрій України" положенням такого змісту: "На поса=
ду судді може бути рекомендований кваліфікаційною
комісією суддів громадянин України.. ., який безпе=
рервно проживає в Україні не менше десяти років пе=
ред призначенням . . .". До законодавчого вирішення
цього питання його розв'язання має взяти на себе
Вища кваліфікаційна комісія суддів шляхом відповід=
ної вказівки кваліфікаційним комісіям щодо оцінки
цієї правової вимоги.

22..  ""ВВіікк  ккааннддииддааттаа  ннаа  ппооссааддии  ссууддддіівв""  

По=перше, робота судді передбачає велику відповідаль=
ність, а тому вона може бути довірена лише соціально
та морально зрілій особі, яка має необхідний життєвий
досвід для правильної оцінки різноманітних спірних
життєвих ситуацій при розгляді судових справ. На вирі=
шення цього питання законодавець пішов шляхом
встановлення вікового цензу. Так, законодавством пе=
редбачено мінімальний 25=річний вік, досягнення яко=
го дає можливість громадянинові України претендувати
на посаду судді. Водночас з конституційних положень
випливає, що претендент на посаду судді на момент
звернення із заявою про складання кваліфікаційного
екзамену не обов'язково повинен досягнути 25 років. 

ППррааккттииккаа.. Практичне застосування даної норми
шляхом тлумачення ч.3 ст.127 Конституції, ст.7, 8 За=
кону "Про статус суддів", ст.91 Закону "Про судоус=
трій України" дійшло до висновку, що кожний
громадянин України, який відповідає цензовим ви=
могам для заняття посади судді, має право скласти
кваліфікаційний іспит, і після цього може бути ре=
комендований (зрозуміло, на вільну) посаду судді
місцевого суду. Тобто фактично це означає, що ли=
ше після того як громадянин досягне 25 років (від=
повідатиме віковій цензовій вимозі до певної
суддівської посади), він зможе претендувати на по=
саду судді шляхом складання відповідного іспиту.

РРееккооммееннддааццііїї.. Конституція України чітко визначає,
що на посаду судді може бути рекомендований ква=
ліфікаційною комісією громадянин України не мо=
лодший 25 років. Але, виходячи з того, що між
складанням іспиту кандидата і рекомендуванням
його для призначення має місце час у декілька міся=
ців, то варто дотримуватись положень Конституції,
яка викладена в завершеній формі без відсилки та
бланкетного посилання. Тим самим, виходячи із ро=

зумності строку в декілька місяців (а не років), ціл=
ком допустимим є надання можливості з урахуван=
ням окремих життєвих обставин при відкритті
вакансії судді претендувати на цю посаду та скласти
кандидатські іспити напередодні 25=річчя.

По=друге, у законодавстві не зазначено максимально
можливий вік кандидата на посаду судді. У ст. 126 Кон=
ституції України встановлено, що однією з підстав
звільнення судді від посади є досягнення суддею шіст=
десяти п'яти років. Виникає питання: чи доцільно ре=
комендувати на посаду судді людину, яка вперше
претендує на це місце, у віці 60 років? Чи зможе такий
суддя енергійно виконувати свої обов'язки, адже робота
судді супроводжується серйозним фізичним і психіч=
ним навантаженням, вимагає високої працездатності? 

РРееккооммееннддааццііїї.. У даному випадку необхідно виходи=
ти з того, що в інтересах суспільства, щоб у судовій
системі працювали люди, яки могли б належним
чином виконувати свої обов'язки тривалий промі=
жок часу. Тому при призначенні на посаду вік канди=
дата повинен бути відповідно таким, щоб не
довелося, тільки набувши професійного досвіду, ви=
ходити на пенсію. 

У деяких інших державах положення про граничний
вік кандидата знайшло законодавче закріплення. Так, в
Англії кандидат на посаду магістрату повинен бути не
старший за 60 років (граничний вік перебування на
посаді — 70 років). У Франції щодо осіб, які не мають
п'ятирічного стажу роботи кваліфікаційної категорії в
публічній службі, встановлено граничний вік 27 років,
а для осіб, що мають відповідний стаж роботи, — 40 ро=
ків. В Італії претендувати на суддівську посаду може
особа не старша за 30 років. 

РРееккооммееннддааццііїї.. Вважаємо, що в українському законо=
давстві також необхідно передбачити граничний
вік кандидата на посаду судді. Але до його визначен=
ня необхідний диференційований підхід: мають бу=
ти створені умови для залучення до суддівської
діяльності високопрофесійних і досвідчених юрис=
тів. Було б доцільно ввести в практику залучення до
здійснення суддівських функцій за сумісництвом
викладачів права, наприклад, на 1/2 чи навіть на 1/4
ставки судді. Це дозволить науковим співробітни=
кам використовувати практичні знання і досвід при
підготовці майбутніх суддів і створить умови для
усунення розбіжностей, що завжди існують між тео=
рією і практикою. 
До законодавчого вирішення цього питання відпо=
відні методичні рекомендації мають бути опрацьо=
вані Вищою кваліфікаційною суддів України.

ППррааккттииккаа.. Питання про відповідність віку кандидата
правовим вимогам також вирішується кваліфікацій=
ними комісіями неоднозначно. Кваліфікаційній ко=
місії необхідно визначити, чи зможе молода людина
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судді, адже, крім юридичного стажу роботи, специ=
фіка діяльності судді припускає наявність певного
життєвого досвіду. Результати проведеного нами
опитування суддів свідчать про те, що більшість
практиків виступають за підвищення мінімального
віку для кандидата на цю посаду. Так, на питання: "Як
Ви ставитеся до пропозиції щодо підвищення міні=
мального віку для вперше призначуваних суддів?"
71,8% опитаних суддів відповіли "ствердно". З них
76,5% висловилися за підвищення вікового цензу до
30 років, 16,7% — до 35 років і 6,8% — до 40 років. Та=
ким чином, самі практикуючі судді визнають, що
специфіка професійної діяльності судді вимагає не
тільки досить високого рівня освіти кандидата на
посаду судді, а й достатнього життєвого досвіду. Не
заперечуючи можливості високого рівня професій=
ної підготовки молодого кандидата, володіння ним
спеціальними знаннями та вміннями, вважаємо, під=
бір суддів повинен проходити з урахуванням індиві=
дуальних особливостей кожного кандидата. Тому до
з'ясування цього питання кваліфікаційні комісії суд=
дів повинні поставитись достатньо уважно.

У роботі Кваліфікаційної комісії суддів Харківського
апеляційного округу склалася практика, що найбільшу
кількість позитивних рекомендацій на підставі складе=
ного кваліфікаційного іспиту отримують особи віком
від 25 до 35 років.

33..  ""ВВиищщаа  ююррииддииччннаа  ооссввііттаа""

Діяльність судді потребує високого рівня теоретичної
та практичної підготовленості в галузі права. З цього
приводу обов'язковою конституційною вимогою для
заняття суддівської посади є наявність у кандидата ви=
щої юридичної освіти. Правові засади вищої освіти ре=
гулюються Законами "Про освіту" та "Про вищу освіту".
При цьому згідно ст.7 Закону "Про вищу освіту" вста=
новлено три освітні рівні вищої освіти: неповна вища
освіта, базова вища освіта, повна вища освіта. Віднос=
но кандидата на посаду судді передбачена вимога
щодо вищої юридичної освіти. Неточність формулю=
вання цього положення викликає деякі питання. 
По=перше, згідно зі ст. 30 Закону "Про освіту" в Україні
існує базова і повна вища освіта. Для здійснення суд=
дівської діяльності слід залучати високопрофесійних
фахівців.

РРееккооммееннддааццііїї.. Вважаємо за доцільне передбачити в
законодавстві необхідність наявності у кандидата на
посаду судді повної вищої юридичної освіти та освіт=
ньо=кваліфікаційного рівня не нижче  рівня "магістр".

По=друге, як уже відзначалося, вимога щодо вищої
юридичної освіти передбачає наявність високого рів=
ня кваліфікації претендента. Однак сьогодні серед кан=
дидатів на посаду судді спостерігається низький рівень
професійної підготовки, що у більшості випадків
пов'язано з низькою якістю підготовки до суддівської

діяльності у вищих навчальних закладах країни. На те=
перішній час юристів в Україні готують 179 вузів (про=
ти шести до 1990 р.), багато з яких не мають ні
приміщень, ні кваліфікованого викладацького складу. 

РРееккооммееннддааццііїї.. На наш погляд, вихід із становища,
що склалося у галузі підготовки юристів, можливий
за умови перегляду програми навчання і порядку
видачі ліцензій на підготовку фахівців. В основу ці=
єї програми може бути покладена розроблена ко=
лективом професорів Національної юридичної
академії України імені Ярослава Мудрого "Кваліфі=
каційна характеристика випускника юридичного
вузу за фахом "Правознавство". Крім того, доцільно
запровадити в практику направлення найбільш гід=
них випускників на роботу в суд на посаду помічни=
ків або стажистів суддів строком на три роки. Цього
строку, на наш погляд, досить, щоб оцінити наяв=
ність у людини схильності до судової роботи.

По=третє, специфіка судової діяльності вимагає і спеці=
альної підготовки кандидата. У більшості держав
(Франція, Португалія, Іспанія, ФРН, Марокко, Єгипет,
Бразилія, Японія та ін.) нормативно закріплено необ=
хідність проходження кандидатом на посаду судді нав=
чання в спеціалізованих навчальних закладах для
суддів. В Україні створення системи підготовки канди=
датів передбачено Законом "Про судоустрій України" і
Указом Президента України від 11.10.02 р. "Про Акаде=
мію суддів України". Одним із завдань функціонування
цього навчального закладу є саме спеціальна підготов=
ка осіб, які претендують на заняття суддівської посади. 
На необхідність спеціальної підготовки вказують і
практикуючі судді. На питання: "Чи вважаєте Ви, що
професія судді вимагає спеціальних знань і спеціаль=
ної підготовки?" 94,4 % опитаних нами суддів відповіли
ствердно. Тобто практики схвалюють пропозицію про
закріплення в законодавстві вимоги щодо обов'язко=
вості підготовки кандидата на посаду судді у відповід=
ному спеціалізованому навчальному закладі. 

РРееккооммееннддааццііїї.. Першим кроком на шляху вирішення
зазначеної проблеми можна вважати діяльність від=
повідного інституту при Одеській національній
юридичній академії та факультету з підготовки про=
фесійних суддів у Національній юридичній академії
України імені Ярослава Мудрого. По=друге, необхід=
не законодавче закріплення вимоги щодо обов'яз=
кового навчання кандидатів у судді у спеціальному
навчальному закладі. (У цьому контексті є найакту=
альнішим питання розробки й прийняття Держав=
ної програми підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації суддів). По=третє, вважає=
мо за доцільне закінчувати навчання в такому нав=
чальному закладі складанням кваліфікаційного
іспиту. Це забезпечить одноманітний підхід до
оцінки професійності майбутніх суддів. Звісно, не=
обхідно забезпечити необхідний склад комісії, яка
буде приймати випускний кваліфікаційний іспит. 
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аСамостійним є питання про визнання вищої юридич=

ної освіти, якщо вона отримана не в Україні. З цього
приводу потрібно сказати, що частиною національно=
го законодавства є ратифікована Указом Президії Вер=
ховної Ради Української РСР Конвенція "Про визнання
учбових курсів, дипломів про вищу освіту та вчених
ступенів у державах регіону Європи" 1979 року. У ст.1
Конвенції зазначається, що під "визнанням" розумієть=
ся прийняття державою, яка домовляється, іноземного
свідоцтва чи диплома про вищу освіту в якості свідоц=
тва про освіту, що надає його власнику права, якими
користуються особи, що мають національні свідоцтва
чи дипломи. Визнання іноземного свідоцтва чи дипло=
ма для здійснення професійної діяльності встановлює
професійну підготовленість його власника до роботи
за даною спеціальністю, але не завдаючи при цьому
шкоди виконанню юридичних і професійних правил
та діючих процедур держав — учасниць договору.
Законом "Про ратифікацію Конвенції про визнання
кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні"
ратифіковано Конвенцію "Про визнання кваліфікацій
з вищої освіти в Європейському регіоні" 1997 року. Від=
повідно до ст.1.1 Конвенції, вища освіта — це всі види
курсів навчання, професійної підготовки або підготов=
ки до наукових досліджень після середньоосвітнього
рівня, які визнані відповідними органами Сторони та=
кими, що належать до її системи вищої освіти. Кваліфі=
кація з вищої освіти підтверджується дипломом або
іншим свідоцтвом, що видане компетентним органом і
засвідчує успішне закінчення програми з вищої освіти.
Конвенція встановлює, що визнання — це формальне
підтвердження компетентними органами якості іно=
земної освітньої кваліфікації для цілей доступу до здій=
снення фахової діяльності. Згідно ст.VI.3, визнання на
території Сторони кваліфікації з вищої освіти, присво=
єної на території іншої Сторони, може полегшувати
доступ до ринку праці відповідно до законів і правил
або юрисдикції Сторони, в якої запитується визнання.
Питання вищої юридичної освіти в аспекті міжнарод=
них стосунків вирішуються шляхом взаємності держав.
Наприклад, Угодою між Урядом Російської Федерації і
Кабінетом Міністрів України "Про взаємне визнання і
еквівалентність документів про освіту і вчені звання" в
ст.9 встановлено, що дипломи магістра, які видані в Ро=
сійській Федерації і Україні, визнаються еквівалентни=
ми в обох державах при вступі на роботу згідно з
вказаними в них напрямками підготовки (спеціаліза=
ції) та кваліфікації на території держав Сторін.

РРееккооммееннддааццііїї.. Особа, що отримала вищу юридичну
освіту не в Україні, але освітньо=кваліфікаційний рі=
вень якої визнається, зберігає право претендувати
на посаду судді. Тому при зверненні такої особи до
кваліфікаційної комісії суддів останній слід реко=
мендувати запросити у особи документ про ностри=
фікацію диплома про вищу юридичну освіту.

33..11..  ""ВВиищщаа  ооссввііттаа  зз  ппииттаанньь  ююррииссддииккццііїї  ссппееццііааллііззоовваанниихх
ссууддіівв""

Згідно ч.4 ст. 127 Конституції України суддями спеціа=
лізованих судів можуть бути особи, які мають фахову
підготовку з питань юрисдикції цих судів. Ці судді від=
правляють правосуддя лише у складі колегії суддів. В
Україні як спеціалізовані передбачаються господарські
та адміністративні суди, тому необхідною вимогою для
суддів господарських та адміністративних судів є фа=
хова підготовка з питань господарської чи адміністра=
тивної юрисдикції. На наш погляд, фахова професійна
підготовка суддів повинна визначатись як рівнем осві=
ти, так і практичним досвідом роботи за спеціалізаці=
єю. Водночас у ч.3 ст.59 Закону "Про судоустрій
України" передбачається, що суддями спеціалізованих
судів, крім осіб, які відповідають загальним вимогам
кандидатського цензу, можуть бути також особи, які
мають фахову підготовку з питань юрисдикції цих су=
дів. У цьому разі на посаду судді спеціалізованого суду
може бути рекомендований відповідною кваліфікацій=
ною комісією суддів громадянин України, не молод=
ший тридцяти років, який проживає в Україні не менш
як десять років, володіє державною мовою, має вищу
освіту у галузі знань, що охоплюються межами юрис=
дикції відповідного спеціалізованого суду, та стаж ро=
боти за спеціальністю не менше п'яти років.

РРееккооммееннддааццііїї.. На наш погляд, професійний суддя
загальної юрисдикції спеціалізованого суду у пер=
шу чергу має бути професійним юристом. Неод=
мінною ж умовою професійного юридичного фаху
є відповідна теоретична підготовка, яка здобува=
ється шляхом вищої юридичної освіти. Вища осві=
та з будь=яких галузей знань не повинна, а в деяких
випадках і зовсім не може замінити юридичну ос=
віту професійного судді спеціалізованого суду.
Водночас, інша мова, якщо говорити про практич=
ний досвід за спеціалізацією суду, тобто фахова
спеціалізована підготовка, яка буде набуватися не
за юридичною професією, а в інших сферах сус=
пільної діяльності (економіка, фінанси, управлін=
ня, соціальний захист та ін.). Тому доцільно для
таких кандидатів передбачити спеціальну програ=
му навчання в спеціалізованому навчальному зак=
ладі для суддів, щоб вони оволоділи необхідними
правовими знаннями. Отже, Вищій кваліфікацій=
ній комісії з цього питання треба визначитись:
1. Який саме стаж (вид роботи) і за якою спеціаль=
ністю може бути врахований як наявність "фахової
підготовки з питань юрисдикції спеціалізованих
судів" для кожного виду спеціалізації судів окремо;
2. Яким чином буде перевірятися кваліфікація кан=
дидата; 3. Передбачити обов'язкову юридичну
підготовку таких кандидатів за спеціальною прог=
рамою в спеціалізованому навчальному закладі
для суддів.
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а 44..  ""ССттаажж  ррооббооттии  вв  ггааллууззіі  ппрраавваа""  

Найважливішою умовою придатності особи бути про=
фесійним суддею є його кваліфікація, тобто підготовле=
ність до діяльності судді. Підготовленість до роботи,
володіння необхідними для судді знаннями, навичками
та вміннями можуть при наявності інших передумов за=
безпечити високу якість діяльності по здійсненню пра=
восуддя. Тому одна з центральних конституційних
вимог до осіб, що претендують на посаду судді, стосу=
ється стажу роботи в галузі права, який не повинен бу=
ти менший ніж три роки. На жаль, чинне законодавство
не містить узагальнюючого поняття, немає і офіційно=
го тлумачення терміна "робота у галузі права". 
Застосування категорії "галузь права" при класифікації
видів професійної юридичної діяльності створює пев=
ні ускладнення через свою загальність. У Конституції
відсутня конкретизація, в якій галузі права повинен
працювати претендент на посаду судді. Тому можна
зробити висновок, що професійна діяльність громадя=
нина в будь=якій галузі права дає йому можливість пре=
тендувати на посаду судді. Зазначимо, що коло осіб, які
працюють в галузі права, є досить широким: про=
курори, слідчі, вчені та викладачі права, нотаріуси,
юрисконсульти, депутати Верховної Ради України та
місцевих рад, секретарі судових засідань, судові вико=
навці, державні службовці та ін. 

ППррааккттииккаа.. Така ситуація призводить до того, що на
практиці кваліфікаційні комісії по=різному підхо=
дять до оцінки "галузі права" при доборі кандидатів
на посаду судді: в одних випадках включається ро=
бота на посадах секретаря судового засідання, по=
мічника судді, консультанта обласного управління
юстиції чи відділу кадрів підприємств, установ, а та=
кож робота військових дізнавачів на громадських
засадах, а в інших — лише робота прокурором,
юрисконсультом, слідчим, адвокатом. 

З даного приводу виникають сумніви стосовно того, чи
всяка діяльність в галузі права робить юристів професі=
оналами, які будуть готові повноцінно здійснювати
функції носіїв судової влади. Вузька юридична спеціалі=
зація, відсутність практичного досвіду кримінального,
цивільного та адміністративного процесу аж ніяк не є
критеріями професіоналізму юристів та ознакою якос=
ті корпусу суддів. Як зауважив Ю.М. Кармазін, негатив=
ним моментом у формуванні суддівського корпусу є те,
що він формується за рахунок колишніх працівників
міліції, прокуратури і СБУ, які залишили службу в цих
органах з різних причин, у тому числі й через профе=
сійну непридатність. Слід додати, що діяльність правоо=
хоронних органів спрямована на розкриття злочину,
відшукання злочинця, що при можливій професійній
деформації особистості веде до формування в неї обви=
нувального ухилу. Від судді ж при розгляді справи вима=
гаються об'єктивність і справедливість. 

Можлива також ситуація, коли необхідний стаж робо=
ти у галузі права був набутий, наприклад, за рахунок
часу перебування в частково оплачуваній або додатко=
вій відпустці по догляду за дитиною, інших відпустках
відповідно до чинного трудового законодавства. При
формальному, виключно нормативному підході, така
особа може претендувати на заміщення посади судді.
Але чи відповідатиме такий "стаж роботи у галузі пра=
ва" необхідному рівню професійного, індивідуального
досвіду для того, щоб такий суддя міг легко орієнтува=
тися при розгляді будь=якого правового конфлікту?
Наведені аргументи ще раз приводять до висновку, що
при підборі кандидатів на посаду судді слід враховува=
ти як кількісну, так і якісну характеристику юридично=
го стажу претендента. 
Позитивним прикладом такого підходу може стати
досвід зарубіжних країн. Так, наприклад, законодав=
ство Хорватії передбачає різні вимоги щодо тривалос=
ті попереднього стажу роботи в залежності від якості
цього стажу: для осіб, які мають досвід роботи на поса=
дах прокурора, адвоката, нотаріуса, встановлюється
вимога щодо менш тривалого стажу роботи, ніж щодо
кандидатів на посади суддів, які мають досвід роботи з
інших правових спеціальностей. 

РРееккооммееннддааццііїї.. Вважаємо, що оптимальним буде ва=
ріант, якщо стаж роботи в галузі права за юридич=
ною спеціальністю набуватиметься в якості
прокурора, помічника судді, прокурора, адвоката,
юриста (захисника в кримінальних, адміністратив=
них чи представника в цивільних справах). Саме
практикуючі в судових справах юристи повинні
складати більшість кандидатів на суддівські посади.
Крім того, для досягнення єдності в роботі кваліфі=
каційних комісій суддів з оцінки якості "стажу робо=
ти в галузі права" кандидатів на посади суддів
доцільно розробити Інструкцію про порядок визна=
чення стажу роботи у галузі права для кандидатів на
посади суддів судів загальної юрисдикції, де, крім
переліку робіт у галузі права, варто передбачити
повноваження кваліфікаційних комісій суддів з пе=
ревірки даних про стаж роботи кандидата. Наприк=
лад, доцільно надати кваліфікаційним комісіям
право витребувати копії наказів про призначення
на попередню посаду, посадові інструкції та іншу ін=
формацію про характер роботи, що виконувалася
претендентом на посаду судді, з метою найбільш
повного уявлення про рівень його кваліфікації.

ППррааккттииккаа.. Визначення необхідного стажу роботи
для заняття посади судді є надзвичайно складною і
відповідальною процедурою. У Кваліфікаційній ко=
місії суддів Харківського округу склалася практика,
що позитивно оцінюється попередній практичний
досвід роботи кандидата в суді (помічник судді,
консультант суду), прокуратурі (помічник прокуро=
ра по підтриманню державного обвинувачення в
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асуді), адвокатурі та на посаді юрисконсульта під=

приємства. Середній стаж роботи кандидатів дорів=
нює 3=8 років. 

55..  ""ВВооллооддіінннняя  ддеерржжааввннооюю  ммооввооюю""

Відповідно до конституційних положень претендувати
на посаду судді може громадянин, який володіє дер=
жавною мовою. Згідно ст.10 Основного Закону держав=
ною мовою в Україні є українська мова. Рішенням
Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 р.
встановлено, що українська мова як державна є
обов'язковим засобом спілкування на всій території
України при здійсненні повноважень органами дер=
жавної влади та органами місцевого самоврядування
(мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), а
також в інших публічних сферах суспільного життя,
які визначаються законом. 
Крім того, принцип національної мови передбачає, що
судочинство в Україні ведеться українською мовою або
мовою більшості населення даної місцевості. У випад=
ку, якщо судочинство в тих чи інших місцевостях Укра=
їни ведеться мовою більшості населення, то й суддя
повинен володіти цією мовою.

ППррааккттииккаа.. На даний час практичний бік питання
про володіння кандидатом українською мовою регу=
люється рекомендаціями Вищої ради юстиції. Згідно
з методикою відбору кандидатів на посаду судді, во=
лодіння державною мовою кандидатом перевіряєть=
ся шляхом співбесіди. При цьому кандидат має
вільно володіти українською мовою (усно, письмо=
во), в тому числі і професійною термінологією. 

РРееккооммееннддааццііїї.. Вважаємо, що питання організації
"проведення перевірки відповідності кандидатів у
судді вимогам, встановленим законом", тобто здій=
снення безпосередньої функції кваліфікаційних ко=
місій, повинні бути врегульовані відповідними
Методичними рекомендаціями Вищої кваліфікацій=
ної комісії суддів, як найвищого органу в системі
кваліфікаційних комісій суддів. Крім того, методич=
ні рекомендації ВРЮ з цього питання мають дещо
загальний характер. На наш погляд, кандидатський
мовний ценз має свої проблемні питання. Адже ква=
ліфікаційній комісії суддів необхідно визначити, чи
є рівень володіння кандидатом українською мовою
достатнім для виконання ним обов'язків судді, однак
критерії володіння (якість усної і письмової мови,
ступінь володіння діловою мовою, юридичною тер=
мінологією) і методики перевірки знань (тести, дик=
танти, складання ділових паперів державною
мовою) не розроблені. Гадаємо, що відповідні пи=
тання повинні бути врегульовані в Методичних ре=
комендаціях щодо здійснення кваліфікаційними
комісіями перевірки відповідності кандидатів у суд=
ді вимогам, встановленим законом. 

Поряд з позитивними, законодавством передбачають=
ся й негативі критерії кандидатського цензу, які уне=
можливлюють заміщення суддівської посади. Так, з
прийняттям нового Закону "Про судоустрій України" в
п.3 ч.4 ст.59 встановлено, що не можуть бути рекомен=
довані на посаду професійного судді громадяни, щодо
яких проводиться дізнання, досудове слідство чи судо=
вий розгляд кримінальної справи або які мають не зня=
ту чи не погашену судимість. Водночас Закон "Про
статус суддів" передбачає, що не може бути суддею осо=
ба, яка має судимість.

66..  ""ВВііддссууттннііссттьь  ссууддииммооссттіі,,  ввііддккррииттиихх  ккррииммііннааллььнниихх
ссппрраавв  щщооддоо  ооссооббии""

Згідно ст.88 Кримінального кодексу України особа виз=
нається такою, що має судимість, з дня набрання закон=
ної сили обвинувальним вироком і до погашення або
зняття судимості. Особи, засуджені за вироком суду без
призначення покарання або звільнені від покарання,
чи такі, що відбули покарання за діяння, злочинність і
караність якого усунута законом, визнаються такими,
що не мають судимості. Особи, які були реабілітовані,
визнаються такими, що не мають судимості.

РРееккооммееннддааццііїї.. На наш погляд, якщо особа має навіть
погашену або зняту судимість за умисний злочин
або відбула покарання у місцях позбавлення волі, то
така обставина може бути перешкодою для рекомен=
дації особи на посаду судді. Адже навряд така особа
зможе мати відповідний авторитет як серед своїх ко=
лег=суддів, так і з боку учасників судочинства. Крім
того, така особа може стати об'єктом шантажу або
впливу під час прийняття рішення з боку криміналь=
них структур. Виняток, очевидно, можуть становити
лише реабілітовані особи. Тому, на наш погляд, необ=
хідно внести відповідні зміни до законодавства.

ППррааккттииккаа.. Крім документів, які підтверджують від=
повідність кандидата вимогам, встановленим зако=
ном, кваліфікаційні комісії вимагають надання
відповідної довідки про відсутність судимості, пору=
шеної кримінальної справи стосовно особи, яка
претендує на заняття посади судді. Відповідну довід=
ку претендент самостійно отримує в ОВС.

77..  ""ВВііддссууттннііссттьь  ххррооннііччнниихх  ппссииххііччнниихх  ччии  іінншшиихх  ззааххввооррюю==
вваанньь,,  щщоо  ппеерреешшккоодджжааююттьь  ввииккооннааннннюю  ооббоовв''яяззккіівв  ссууддддіі""

У Конституції України закріплено, що "суддя звільняється
з посади . . . у разі: . . . неможливості виконувати свої пов=
новаження за станом здоров'я. . ." (п. 3 ч. 5 ст. 126). Дійсно,
посада судді вимагає високого рівня працездатності і
здоров'я людини, яка її обіймає, не повинно перешкод=
жати виконанню професійних обов'язків, негативно
впливати на здатність справедливо і неупереджено від=
правляти судочинство. Дане положення має бути врахо=
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а ване і при підборі кадрів кандидатів на цю посаду. Разом

з тим згідно з Додатком № 1 до Положення про медич=
ний огляд працівників певних категорій, затвердженого
наказом Міністерства охорони здоров'я № 45 від 31 бе=
резня 1994 р., діяльність судді не входить до переліку
професій, працівники яких підлягають обов'язковому
попередньому і періодичним медичним оглядам. 

РРееккооммееннддааццііїї.. Стан здоров'я суддів має величезну со=
ціальну значущість, оскільки внаслідок перевтоми і
психічного перенапруження зростає ймовірність су=
дової помилки. У цьому зв'язку актуальним постає
питання не тільки періодичного медичного огляду
суддів і розробки програми профілактики психот=
равматичного впливу факторів професійного стре=
су, а й добору для діяльності судді фізично здорових,
зі стійкою психікою кандидатів. Передумови для
цього вже створено українським законодавцем.

Закон "Про судоустрій України" уперше на законодав=
чому рівні закріпив вимогу щодо недопущення до суд=
дівського корпусу осіб, які мають "хронічні психічні чи
інші захворювання, що перешкоджають виконанню
обов'язків судді" (п.2 ч.4 ст.59). Таким чином, у націо=
нальному законодавстві вперше закладено легітимні
параметри вимог щодо психофізіологічних характе=
ристик кандидата в судді. Разом з тим закон не визна=
чив перелік психічних захворювань, механізм
одержання і перевірки даних про здоров'я кандидата і,
нарешті, що слід розуміти під "іншими захворювання=
ми, що перешкоджають виконанню обов'язків судді". 

РРееккооммееннддааццііїї.. На наш погляд, даною нормою має
охоплюватися як психічне, так і фізичне здоров'я
кандидата. Необхідно нормативно визначити коло
психічних і фізичних вад, виявлення яких у канди=
дата буде підставою для відмови в рекомендації йо=
го на посаду судді. Також слід нормативно закріпити
обов'язковий попередній медичний огляд претен=
дентів у кандидати на посаду судді. При цьому в за=
конодавстві варто відзначити, що відмова від
проходження медичного огляду є перешкодою у ви=
рішенні питання про рекомендацію для призначен=
ня на посаду судді.
Як відомо, ффііззииччннее  ззддоорроовв''яя  означає відсутність у лю=
дини вад, травм і хронічних захворювань, що пос=
лаблюють її працездатність. Оскільки діяльність судді
відбувається в постійному спілкуванні з людьми, то,
на наш погляд, у законі необхідно передбачити забо=
рону на допуск до такої роботи осіб, які мають: гострі
і хронічні заразні захворювання, заїкаються або ма=
ють виражені дефекти мови важкої форми, розлади
функцій органів зору чи слуху, хронічні захворюван=
ня горлянки і гортані тощо. Вважаємо, що неможли=
вим є здійснення функцій судді людиною, яка має
гостру нікотинову чи алкогольну залежність, страж=
дає на хронічні хвороби нирок чи шлунка тощо. 

ППссииххііччннее  ззддоорроовв''яя  кандидата передбачає такий стан
його душевного благополуччя, що характеризується
відсутністю хворобливих психічних проявів, забез=
печує регуляцію поведінки, адекватної умовам нав=
колишнього середовища. Воно припускає наявність
здорового, ясного розуму і високого рівня емоцій=
ної урівноваженості. У науковій літературі виділя=
ють такі критерії психічного здоров'я людини: 

– адекватність суб'єктивних образів об'єктивній
дійсності;

– адекватність віку рівнів зрілості емоційно=вольо=
вої та інтелектуальної сфер;

– здатність до саморегуляції поведінки;
– розумне планування життєвих цілей і підтриман=

ня активності при їх досягненні. 

Відповідно до Переліку медичних психіатричних про=
типоказань щодо виконання окремих видів діяльності
(робіт, професій, служби), які можуть становити безпо=
середню небезпеку для особи, що здійснює цю діяль=
ність, чи оточуючих, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р.
№ 1465, відносно осіб, які здійснюють діяльність судді,
не передбачено ніяких психіатричних протипоказань.
Однак при здійсненні своїх повноважень суддя нерід=
ко одержує інформацію, що містить державну або іншу
охоронювану законом таємницю. Отже, виходячи з
Переліку психічних захворювань, за наявності яких
громадянин не може бути допущений до державної та=
ємниці, до виконання суддівських функцій не може бу=
ти допущена особа, яка страждає на такі психічні
захворювання, як: шизофренічні і маніакально=депре=
сивні психози, різні параноїчні стани, хронічний ал=
коголізм, наркоманія і токсикоманія тощо. 
Слід зазначити, що законодавство більшості країн сві=
ту передбачає щодо кандидатів на посаду суддів та дію=
чих суддів вимогу гарного фізичного та психічного
здоров'я, встановлені переліки хвороб, за наявності
яких особа не може допускатися до здійснення право=
суддя, а тривалий розлад здоров'я є підставою для при=
пинення суддівських повноважень. Від кандидатів
вимагається, поряд з іншими документами, які підтвер=
джують їх відповідність встановленим законом вимо=
гам щодо кандидатів на посади суддів, довідка про стан
здоров'я з лікувального закладу, де особа перебуває на
обліку. А в деяких країнах (наприклад, в Росії) процеду=
ра підбору кандидатів передбачає обов'язковий медич=
ний огляд претендентів на посади носіїв судової влади.

РРееккооммееннддааццііїї.. Перед Вищою кваліфікаційною комі=
сією повинно бути поставлено завдання розробити
за допомогою вчених та фахівців ідеальну модель
кандидата на посаду судді, в якій мають бути врахо=
вано особливості характеру, властивості душі, пси=
хічний генотип тощо, які є кращими для судді, і які,
навпаки, протипоказані для заняття цієї посади. Іде=
альним був би варіант, коли об'єктивні критерії до=



21

ІІННФФООРРММААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ВВІІССННИИКК  ВВИИЩЩООЇЇ  ККВВААЛЛІІФФІІККААЦЦІІЙЙННООЇЇ  ККООММІІССІІЇЇ  ССУУДДДДІІВВ  УУККРРААЇЇННИИ    ||    ВВИИППУУССКК  11    ||    22000077    ||

Д
ум

ка
 е

кс
пе

рт
абору, оцінки професійно=важливих якостей канди=

датів у судді були викладені в Методичних рекомен=
даціях щодо перевірки відповідності кандидата
вимогам, встановленим законом.

ППррааккттииккаа.. На жаль, недосконалість законодавства
призводить до того, що кваліфікаційні комісії обме=
жуються лише довідками про відсутність кандидата на
нарко психіатричному диспансерному обліку. Така
ситуація негативно впливає на якість перевірки відпо=
відності кандидата вимогам, встановленим законом,
адже, як відзначалося вище, особа може мати психіч=
ний розлад та не бути взята на облік у відповідному
диспансері, крім того, немає розумного переліку фі=
зичних вад, що перешкоджають виконанню функцій
судді. Даний перелік може бути розроблений лише
після об'єктивного аналізу змісту суддівської роботи, з
урахуванням її безперервності, психічної напруже=
ності, конфліктної сфери тощо. Рекомендовано нор=
мативно закріпити вимогу щодо медичного огляду
кандидатів в спеціалізованому медичному закладі (на
зразок того, як це питання вирішується в системі
ОВС), фахівці якого могли би дати однозначний вис=
новок про придатність особи до роботи судді.

88..  ""ДДіієєззддааттннііссттьь  ооссооббии""  

Згідно ст. 7 Закону "Про статус суддів" та п.1, 2 ч.4 ст.59
Закону "Про судоустрій України" встановлено, що не
може бути суддею, а тому не може претендувати на по=
саду судді особа, яка обмежена у дієздатності або виз=
нана недієздатною за рішенням суду.
Правові підстави визнання особи обмежено дієздатною
чи недієздатною передбачаються Цивільним кодексом
України, де вказується, що суд може обмежити цивільну
дієздатність фізичної особи, якщо вона страждає на пси=
хічний розлад, який істотно впливає на її здатність усві=
домлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.
Суд також може обмежити цивільну дієздатність фізич=
ної особи, якщо вона зловживає спиртними напоями,
наркотичними засобами, токсичними речовинами то=
що і тим ставить себе чи свою сім'ю, а також інших осіб,
яких вона за законом зобов'язана утримувати, у скрутне
матеріальне становище. Водночас фізична особа може
бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок
хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усві=
домлювати значення своїх дій та (або) керувати ними. 

ППррааккттииккаа.. Довідка про відсутність судових рішень
про обмеження дієздатності чи визнання особи неді=
єздатною отримується в органах опіки і піклування.
На жаль, у багатьох випадках особи із серйозними
психічними вадами не обмежуються у дієздатності.
За таких умов зберігається вірогідність доступу до
суддівських повноважень осіб, із захворюваннями,
які позбавляють їх здатності самостійно і повноцін=
но розуміти значення своїх дій чи керувати ними. 

РРееккооммееннддааццііїї.. Вважаємо, що всі особи, які претенду=
ють на посаду судді, повинні проходити за відповід=
ним направленням обов'язкову медичну комісію.
Тобто кваліфікаційні комісії суддів повинні не фор=
мально задовольнятись наданими довідками про
стан здоров'я та відсутність нервово=психіатрично=
го диспансерного обліку, а безпосередньо, через не=
залежні медичні установи, встановлювати факт
фізичної та психічної придатності кандидатів. Для
цього повинен бути встановлений офіційний пере=
лік захворювань, які унеможливлюють заняття суд=
дівської посади. 

99..  ""ВВііддппооввіідднніі  ооссооббииссттіі  ттаа  ммооррааллььнніі  яяккооссттіі  ккааннддииддааттаа""

У ч. 2 ст. 94 Закону "Про судоустрій України" зазначено,
що "вирішуючи питання про рекомендацію кандидата
для призначення (обрання) на посаду судді, кваліфіка=
ційна комісія суддів повинна враховувати як рівень йо=
го професійних знань, так і особистісні і моральні
якості кандидата". Однак нормативно закріплені систе=
матизовані переліки особистісних і моральних якос=
тей кандидата на посаду судді, як і механізм їх
дослідження, відсутні.
У чинному законодавстві залишається досі невизначе=
ним такий критерій, як моральні якості, яким повинен
відповідати кандидат на посаду судді. Зауважимо, що
законодавство більшості країн ставить в один ряд як
професійні якості кандидата, так і його морально=
етичні характеристики. 

РРееккооммееннддааццііїї.. Вважаємо, що в нове законодавство
України про статус суддів необхідно включити
обов'язкову вимогу до претендентів на посаду судді:
бездоганна репутація та високе морально=етичне
положення в суспільстві, що повинно перевірятись
на рівні інших кандидатських вимог. Особа з нега=
тивною репутацією в суспільстві не має права бути
суддею.

Професія судді вимагає віднесення її до числа тих, які
передбачають добре розвинуті загальні здібності осо=
бистості, а це означає, що потрібен добір кадрів суддів
з врахуванням індивідуально=психологічних переду=
мов діяльності судді. Як відомо, кожна особистість має
свої індивідуальні особливості, риси і якості, що прита=
манні тільки їй, впливають на професійну діяльність.
Відсутність же нормативно закріплених способів, ме=
тодів їх пізнання не дозволяє оцінити наявні в канди=
дата передумови до судової роботи.
Відсутність окремих професійно необхідних якостей
(наприклад, здібності абстрактно мислити), які не мо=
жуть бути забезпечені в процесі спеціальної освіти, ви=
ховання чи професійної діяльності, може служити
основою для негативного висновку про придатність
особи бути суддею. Оцінювати індивідуально=психоло=
гічну схильність (придатність) до суддівської роботи
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а необхідно, звісно, по якимось критеріям. На наш пог=

ляд, роль такого критерію може відігравати професіог=
рама судді , створенню якої має передувати глибокий
аналіз специфіки суддівської діяльності. Допомогти в
оцінці необхідних індивідуально=психологічних якос=
тей особистості мають спеціальні методики, опрацьо=
вані фахівцями=психологами.

ППррааккттииккаа.. Як зазначалось вище, в Україні немає чітко=
го переліку особистісних та моральних якостей, яки=
ми повинен бути наділений кандидат на посаду судді,
і за якими можна було б встановити його професійну
придатність бути суддею. Немає також і методики
виявлення та оцінки професійної придатності канди=
дата на посаду судді. У зв'язку з цим робота кваліфіка=
ційних комісій суддів в даному напрямку базується
виключно на суб'єктивній оцінці (погляді) членів ква=
ліфкомісій, що ускладнює єдиний підхід до форму=
вання професійного суддівського корпусу.

РРееккооммееннддааццііїї.. На наш погляд, вирішити цю проб=
лему можливо в декілька способів:
По=перше, доцільно запровадити в практику добору
кандидатів на посади суддів інститут поручительс=
тва. На жаль, чіткого механізму поручительства по=
ки що не розроблено, але вважаємо, що діючі судді і
судді, що знаходяться у відставці, своїми рекоменда=
ціями, які ґрунтуються на власному досвіді спілку=
вання з кандидатом по попередній роботі чи
навчанню, поведінці в сім'ї, колективі, перешкод=
жали б проникненню в суддівський корпус людей
випадкових, професійно не придатних до цієї діяль=
ності. У той же час поручительство представника
суддівського корпусу зобов'язувало б його нести
певну відповідальність за діяльність судді, якому бу=
ла дана рекомендація, а також воно припускає нас=
тавницьку діяльність.
По=друге, у національному законодавстві має бути
закріплено положення про обов'язкове стажування
кандидата на посаду судді в місцевому суді (як не=
обхідний етап його навчання (підготовки до робо=
ти)). Необхідність введення даного положення в
першу чергу пов'язана з тим, що чинне законодавс=
тво дозволяє зайняти посади суддів особам, які вза=
галі не мають досвіду роботи в суді. Очевидно, що
специфіка суддівської посади не допускає можли=
вості помилок судді внаслідок браку професійного
досвіду. Посаду судді повинна зайняти людина, яка
здатна відразу ж приступити до самостійного і
професійного виконання службових обов'язків.
Питання стажування кандидата може бути пози=
тивно вирішене у разі закріплення положення про
обов'язковість спеціального навчання за Програ=
мою підготовки професійних суддів, складовим
елементом якої є стажування в суді. 
По=третє, повинна бути створена система обов'язко=
вого психологічного тестування кандидатів на поса=

ду судді. Проведений у 2001 = 2002 рр. експеримент з
психологічного тестування суддів у 11 суб'єктах Ро=
сійської Федерації підтвердив доцільність подібної
процедури. Кандидати оцінювалися за сьома крите=
ріями: професіоналізм, конфліктність, лідерство,
фізичний стан, доступність, самоконтроль, інтелек=
туальність. На наш погляд, психологічне тестування
кандидатів доцільно проводити в період їхньої під=
готовки в спеціалізованому навчальному закладі для
суддів. Воно повинно мати конкретну спрямованість
на виявлення потрібних в даній професіональній ді=
яльності якостей особистості. Для цього мають бути
створені формалізовані вимоги, на основі яких мож=
на було б судити про: 1) повну відповідність особи
вимогам професії; 2) абсолютну несумісність осо=
бистості і діяльності; 3) відносну можливість зайнят=
тя певної суддівської посади. При цьому важливо
пам'ятати, що будь=який метод підбору повинен бути
науково обґрунтованим. Кожна якість, здатність, на=
вичка мають бути витребувані суддівською діяльніс=
тю. Тому для того, щоб застосувати ту чи іншу
систему тестових проб до кандидатів на посади суд=
дів, необхідно чітко визначити, які якості необхідні
майбутньому судді для успішної професійної діяль=
ності. Іншими словами, повинні бути нормативно
визначені та обґрунтовані з позицій системного під=
ходу ті якості, якими зобов'язаний володіти претен=
дент на заняття суддівської посади. Їх перелік
повинен скласти зміст ссооццііооппссииххооггррааммии  ссууддддіі,, роз=
робленої на основі аналізу змісту суддівської діяль=
ності. 

Таким чином, підсумовуючи, зазначимо що норматив1
но визначені вимоги до кандидатів на посаду судді є не1
достатньо точними. Це викликає різне їх тлумачення
кваліфікаційними комісіями суддів, що є неприпусти1
мим. Саме тому обов'язок щодо усунення таких колізій
повинна взяти на себе Вища кваліфікаційна комісія
суддів як орган, що відповідає за якісний склад суддів1
ського корпусу.

((ББ))  ППррооццееддуурраа  ппееррееввііррккии  ввііддппооввііддннооссттіі  ккааннддииддааттаа  ннаа
ппооссааддуу  ссууддддіі  ппррааввооввиимм  ввииммооггаамм,,  ввссттааннооввллеенниимм  ззааккоонноомм

Порядок проведення перевірки відповідності кандида=
тів у судді передбачено Положенням про порядок роз=
гляду питань та підготовки матеріалів щодо
призначення на посаду професійного судді вперше,
затвердженому Указом Президента України від
30.06.2004 р. На жаль, порядок проведення перевірки
відповідності кандидатів, які претендують на безстро=
кове обрання суддею, не має нормативного закріплен=
ня ані в Законі України "Про порядок обрання на
посаду та звільнення з посади професійного судді Вер=
ховною Радою України", ані в іншому нормативному
акті. До того ж правові норми викладені в Положенні
про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів
щодо призначення на посаду професійного судді впер=
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аше, мають виключно організаційний характер. Для

нормальної організації роботи кваліфікаційних комі=
сій необхідно прийняти Методичні рекомендації з пе=
ревірки кваліфікаційними комісіями відповідності
кандидата на посаду судді вимогам, встановленим за=
коном, де чітко слід визначити: 1) як оцінювати ту чи
іншу вимогу закону стосовно кандидата (з урахуван=
ням тих рекомендацій та вирішення колізій та прога=
лин законодавства, які були зазначені в попередньому
розділі); 2) які документи підтверджують відповідність
кандидата вимогам закону; 3) як перевірити достовір=
ність наданих документів. 
Положення про порядок розгляду питань та підготовки
матеріалів щодо призначення на посаду професійного
судді вперше закріплює повноваження по здійсненню
перевірки відповідності кандидата вимогам ч.3 ст. 127
Конституції України, ч.4 ст.59 Закону "Про судоустрій
України" за дорученням кваліфікаційної комісії суддів
відповідному територіальному управлінню Державної
судової адміністрації. Тому доцільно прийняти відпо=
відні Рекомендації для перевірки відповідності канди=
датів на посади суддів і для Державної судової
адміністрації. Адже остання повинна бути органом,
який виконує доручення кваліфікаційних комісій. Ме=
тодичні проблеми оцінки відповідності кандидата на
посаду судді вимогам закону були розглянуті нами в
попередньому розділі.

Розділ 2. ПРОВЕДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО 
АТЕСТУВАННЯ І СКЛАДАННЯ ВИСНОВКУ

ПРО ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ДО СУДОВОЇ 
РОБОТИ КОЖНОГО КАНДИДАТА, ЯКИЙ

ПРОПОНУЄТЬСЯ НА ПОСАДУ СУДДІ

На різних етапах процесу наділення суддів повнова=
женнями особа умовно перебуває у стані претендента
та кандидата на посаду судді. Теоретично претендувати
на посаду судді України може будь=яка особа, тому
будь=яка особа може ініціювати стосовно себе проце=
дуру призначення на посаду судді. Однак, якщо особа
не відповідає загальновстановленим вимогам канди=
датського цензу, вона не може бути кандидатом на
посаду судді, тобто набути положення активного учас=
ника процесу призначення (обрання) судді. Після по=
передніх перевірок особі офіційно повідомляється, що
вона відповідає вимогам кандидата на посаду судді та
допускається до складання кваліфікаційного іспиту,
або їй в цьому офіційно відмовляють.
Претендент на посаду судді стає кандидатом у судді з
моменту його добору з числа осіб, які відповідають ви=
могам кандидатського цензу за результатами проход=
ження кваліфікаційної атестації. Таким чином,
процедурна фігура кандидата на посаду судді виникає
лише після здачі претендентом кваліфікаційного іспи=
ту і лише при доборі його у кандидати. Такий висновок
можна зробити з положень ст. 8 Закону "Про статус
суддів" та ст. 60 Закону "Про судоустрій України".

Нині у вітчизняному праві існує суттєва прогалина в
питаннях відкритості процедури добору кандидатів.
Принаймні на законодавчому рівні не врегульовані
питання про відкриття конкурсу на посаду судді, участі
громадськості при висуненні та обговоренні кандида=
тів. Поміж іншого, відкритість цієї процедури є переду=
мовою поступового запровадження конкурсного
начала при доборі кандидатів, що зробить призначен=
ня суддів більш відкритим та гласним, зменшуючи про=
яви "безальтернативності".

РРееккооммееннддааццііїї.. З метою вдосконалення механізму
формування корпусу суддів, на наш погляд, в по=
дальшому доцільно запроваджувати конкурсне на=
чало добору та представлення кандидатів для
призначення суддею. У випадку, коли з'являється ва=
кансія на посаду судді місцевого суду, кваліфікацій=
ні комісії суддів повинні давати офіційне
повідомлення у засобах масової інформації (газета,
радіо, телебачення) про відкриття конкурсу на від=
повідну посаду судді. Така інформація повинна бути
загальнодоступною для всієї громадськості (як на
місцевому, так і на загальнореспубліканському рів=
ні), а не тільки для обмеженого кола осіб. За таких
умов всі бажаючі, що відповідають кандидатському
цензу, повинні мати змогу звернутися із заявою про
призначення їх на посаду судді.
Для звернення із заявами претендентів на посаду суд=
ді має бути встановлений відповідний строк (1—2 мі=
сяці), по завершенню якого кваліфікаційна комісія
зобов'язана оприлюднювати в засобах масової ін=
формації список всіх осіб, що претендують на посаду
судді. І у такому випадку громадськість повинна мати
право й можливість реагувати стосовно тих чи інших
претендентів. Маємо на увазі, що особисті характе=
ристики тих чи інших претендентів можуть суттєво
доповнюватись як з позитивної, так і з негативної
сторони громадською думкою (листи=характеристи=
ки приватних осіб, підприємств, організацій, уста=
нов). Кваліфікаційні комісії зобов'язані брати до
уваги таку інформацію та із залученням компетен=
тних органів належним чином її перевіряти.

На сьогоднішній день одним з головних завдань квалі=
фікаційних комісій є детальна перевірка кожного пре=
тендента на посаду судді щодо його відповідності
вимогам, зазначеним у ст. 127 Конституції України, у
ст.7, 8 Закону "Про статус суддів" та ст.59 Закону "Про
судоустрій України". З цього приводу вимагається сво=
го роду "розслідування" шляхом детального вивчення
всіх позитивних та негативних сторін претендента.
Для здійснення цієї функції кваліфікаційні комісії суд=
дів наділені правом витребовувати та одержувати не=
обхідну інформацію від голів судів, підприємств,
установ, організацій незалежно від форми власності, а
також громадян та їх об'єднань. Вважаємо, що вказане
повноваження кваліфікаційних комісій суддів є необ=
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боти при доборі кандидатів у судді.
Водночас однією із серйозних проблем, з якою стика=
ються кваліфікаційні комісії, є те, що вони фактично
не мають можливості повно та всебічно вивчити особу
кандидата, оскільки їх діяльність в цій сфері обмежена
лише збиранням характеристик та інших доступних їм
матеріалів. Разом з тим вказані матеріали не містять
об'єктивної інформації про особу.
ККввааллііффііккааццііййннаа  ааттеессттааццііяя  кандидата на посаду судді
проводиться кваліфікаційною комісією суддів і поля=
гає в оцінці професійного рівня кандидата (профпри=
датності до суддівської роботи) та прийнятті рішення
про рекомендацію (або відмову в ній) кандидата для
зайняття посади судді.
Кваліфікаційна атестація як складовий механізм добо=
ру суддівських кадрів провадиться у формі: 1) кваліфі=
каційного іспиту (щодо кандидатів, які претендують на
посаду судді вперше або з часу звільнення яких з поса=
ди судді пройшло більше п'яти років); та 2) кваліфіка=
ційної співбесіди (щодо кандидатів, які претендують
на безстрокове обрання суддею). 
Організація діяльності кваліфікаційних комісій з про=
ведення кваліфікаційного атестування кандидата на
посаду судді не позбавлена певних проблем процедур=
ного характеру. У першу чергу це пов'язано з відсут=
ністю нормативного документа, який би чітко
регламентував єдиний порядок організації та прове=
дення кваліфікаційного іспиту та кваліфікаційної спів=
бесіди з кандидатами на посади суддів. Точніше
документ є — Типовий регламент роботи кваліфікацій=
ної комісії, але він досі не набув сили офіційного доку=
мента. Тому склалася практика, що кваліфікаційні
комісії здійснюють функції по проведенню кваліфіка=
ційної атестації кандидатів на посади суддів на підста=
ві самостійно розроблених документів. Зокрема,
Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Харків=
ського апеляційного округу здійснює свою роботу на
підставі Регламенту, затвердженого на засіданні Квалі=
фікаційної комісії суддів загальних судів Харківського
апеляційного округу 13.01.06 року, та Регламенту робо=
ти кваліфікаційної комісії суддів по добору кандидатів
у судді, перевірці їх відповідності закону та підготовці
матеріалів для проведення кваліфікаційного іспиту на
зайняття посади судді в місцевому суді Харківського
регіону, затвердженому на засіданні Кваліфікаційної
комісії суддів загальних судів Харківського апеляцій=
ного округу 17.09. 2004 року.

ККввааллііффііккааццііййнниийй  ііссппиитт  ккааннддииддааттаа  ннаа  ппооссааддуу
ссууддддіі

Процедуру здійснення кваліфікаційного іспиту канди=
дата визначено в ст.91 Закону "Про судоустрій Украї=
ни", Положенні про порядок розгляду питань та
підготовки матеріалів щодо призначення на посаду
професійного судді вперше, затвердженого Указом

Президента України 30.06.2004 р., п.8.3 Регламенту ро=
боти Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів
Харківського апеляційного округу, затвердженому на
засіданні кваліфікаційної комісії суддів загальних судів
Харківського апеляційного округу 13.01.2006 року. 
ППррооааннааллііззууєєммоо  ккоожжнниийй  ееттаапп  ссккллааддаанннняя  ккввааллііффііккаацціійй11
ннооггоо  ііссппииттуу..

((АА))  ООттррииммаанннняя  ддооззввооллуу  ннаа  ссккллааддаанннняя  ккввааллііффііккааццііййннооггоо
ііссппииттуу  

1. Згідно з Положенням про порядок розгляду питань
та підготовки матеріалів щодо призначення на посаду
професійного судді вперше, затвердженого Указом
Президента України 30.06.2004 р., особа, яка бажає ста=
ти суддею, звертається до кваліфікаційної комісії суд=
дів із заявою про рекомендацію її для призначення
професійним суддею, подавши паспорт громадянина
України чи тимчасове посвідчення громадянина Украї=
ни, а також письмову згоду на проведення стосовно неї
спеціальних перевірок щодо обставин, зазначених ч.4
ст.59 Закону України "Про судоустрій України" (тобто
щодо відсутності негативних критеріїв кандидатського
цензу), і збирання, зберігання та використання іншої
конфіденційної інформації, необхідної для додержан=
ня вимог, встановлених ч.2 ст. 127 Конституції України.
2. Кваліфікаційна комісія реєструє заяву та передає її
протягом трьох днів разом із письмовою згодою кан=
дидата на проведення щодо нього спеціальних пере=
вірок до відповідного територіального управління
Державної судової адміністрації для підготовки матері=
алів особової справи кандидата.
3. Відповідне територіальне управління Державної судо=
вої адміністрації формує матеріали особової справи
кандидата на посаду судді шляхом витребування від кан=
дидата копії документів, що підтверджують його грома=
дянство, строк проживання на території України, освіту,
стаж роботи, та чомусь — декларацію про доходи за ми=
нулий рік. Зазначимо, що закон не вимагає від кандида=
та такого документа, тому і підзаконний нормативний
акт не може встановлювати такі вимоги. Крім того, п.8
Положення закріплює, що "за дорученням кваліфікацій=
ної комісії суддів відповідне територіальне управління
Державної судової адміністрації може здійснювати захо=
ди щодо перевірки відомостей, які містяться у поданих
кандидатом документах, та з'ясування обставин, зазна=
чених у ч.4 ст. 59 Закону України "Про судоустрій Украї=
ни". Але відповідність кандидата вимогам закону, в т.ч.
відсутність у нього "негативних критеріїв кандидатсько=
го цензу", є обов'язковою умовою добору суддівських
кадрів. Тобто з'ясування всіх обставин повинно бути
обов'язком органів судової адміністрації, адже на них
законом покладено організаційне забезпечення роботи
з добору суддівських кадрів. 

РРееккооммееннддааццііїї.. Вирішити цю проблему можна також
шляхом зміни організації роботи кваліфікаційних
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акомісій суддів, зокрема, якщо частина членів квалі=

фікаційних комісій будуть працювати на постійній
основі, і законодавчо закріпити право кваліфікацій=
них комісій ставити завдання спецслужбам (СБУ,
МВС України) щодо перевірки кандидатів на посаду
судді на предмет їх минулої професійної діяльності,
зв'язків з підприємницькими структурами, злочин=
ними формуваннями тощо. 

Недосконалість зазначеного нормативного акту поля=
гає також і в тому, що в п.13 зазначається перелік доку=
ментів, які повинні знаходитися в матеріалах особової
справи кандидата, але серед документів не згадуються
довідки про відсутність судимості, порушеної кримі=
нальної справи, дієздатність особи, відсутність хроніч=
них психічних та інших хвороб, що перешкоджають
виконанню функцій судді. 

РРееккооммееннддааццііїї.. Доцільно приєднувати довідку тери=
торіального управління Державної судової адмініс=
трації про хід перевірки відомостей про кандидата,
які запити були зроблені, які їх результати. Це, на
наш погляд, змусить органи Державної судової ад=
міністрації більш ретельно ставитись до своїх
обов'язків щодо перевірки відповідності кандидата
формальним вимогам закону.

ППррааккттииккаа.. На практиці процедура добору кандидатів
на посаду судді починається із попередньої співбе=
сіди з головою (його заступником) і секретарем ко=
місії. Так, в Регламенті роботи кваліфікаційної комісії
суддів по добору кандидатів у судді, перевірці їх від=
повідності вимогам закону та підготовці матеріалів
для проведення кваліфікаційного іспиту на зайняття
посади судді в місцевому суді Харківського регіону,
затвердженому на засіданні Кваліфікаційної комісії
суддів Харківського апеляційного округу 17 вересня
2004 р., прямо зазначено: "Голова (його заступник) і
секретар комісії проводять попередню співбесіду з
кандидатом…. Після співбесіди кандидатура узгоджу=
ється з головою Апеляційного суду, начальником ТУ
ДСА та з головою районного суду, в який пропонуєть=
ся кандидат. У разі позитивного рішення кандидат
звертається до кваліфікаційної комісії з заявою про
рекомендацію його для призначення професійним
суддею, а також дає письмову згоду на проведення
стосовно нього відповідних перевірок". Нам не зро=
зуміло, навіщо такий довгий шлях "погодження кан=
дидатури" з головами Апеляційного та місцевого
суду, а особливо з начальником ТУ ДСА, якщо рівень
професійної придатності кандидата встановлюється
лише за результатами кваліфікаційного іспиту, які
питання з'ясовують ці особи. Якщо голови судів бу=
дуть безпосередньо працювати з новим суддею
(можливо, для них важливий психологічний контакт
з кандидатом, хоча і в цьому тезисі є багато негатив=
них моментів, наприклад, психологічна залежність

майбутнього судді від особи, яка дала згоду на його
допуск до кваліфікаційного іспиту), то навіщо згода
начальника ТУ ДСА нам зовсім не зрозуміло, і в жод=
ному нормативному акті ми не знайшли належної
правової аргументації такій практиці. 
Крім того, на практиці отримання довідок про від=
сутність судимості, порушеної кримінальної справи,
рішення суду про обмеження дієздатності особи чи
визнання особи недієздатною, хронічних психіч=
них та інших хвороб, що перешкоджають виконан=
ню функцій судді, здійснюється кандидатами на
посади суддів самостійно, а не територіальними уп=
равліннями Державної судової адміністрації, як це
вимагає правова норма.

РРееккооммееннддааццііїї.. Щодо погодження кандидатури пре=
тендента на посаду судді з головами судів, то юри=
дично такий стан речей випливає із положень ст. 24,
28, 41 Закону "Про судоустрій України", де передба=
чається, що голови місцевих, апеляційних та вищих
спеціалізованих судів здійснюють організаційне ке=
рівництво діяльністю судів. На практиці поняття
"організаційне керівництво діяльності судів" підля=
гає розширеному тлумаченню, що охоплює собою
"правильний підбір, навчання і виховання кадрів."
У цьому відношенні, на наш погляд, робиться певна
підміна понять та перебирання повноважень, ос=
кільки безпосередня функція по добору кандидатів
на посаду судді покладена на кваліфікаційні комісії
(ст. 60 Закону "Про судоустрій України"). Водночас
функцію, яку виконують голови відповідних судів,
варто розцінювати як попередній розгляд претен=
дентів на посаду судді, а їх позиція стосовно тієї чи
іншої особи повинна мати рекомендаційний харак=
тер, а не вирішальний.

((ББ))  ССккллааддаанннняя  ккввааллііффііккааццііййннооггоо  ііссппииттуу

Кваліфікаційний іспит полягає у виявленні знань та
рівня професійної підготовки кандидата в судді, ступе=
ня його готовності здійснювати судочинство з питань
юрисдикції відповідного суду.
ССккллааддаанннняя  ккввааллііффііккааццііййннооггоо  ііссппииттуу  ззддііййссннююєєттььссяя  вв  ддее11
ккііллььккаа  ссттааддіійй::
1. Перевірка теоретичних знань та практичних нави1
чок кандидата полягає в: (а) усній відповіді по білету
на теоретичні запитання з кримінального, цивільного
права, кримінального, цивільного процесів, конститу=
ційного та адміністративного права; та (б) виконання
письмового завдання — складання проекту судового
рішення за запропонованою фабулою справи. (У прак=
тиці Кваліфікаційної комісії суддів Харківського окру=
гу кандидату частіше за все пропонується скласти
вирок). Усний іспит дозволяє оцінити якість юридич=
них знань кандидата, рівень володіння ним нормами
процесуального і матеріального права. Природно, як=
що кандидат претендує на посаду судді спеціалізовано=
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а го суду, при складанні екзаменаційних питань повинна

бути врахована юрисдикція суду. 

РРееккооммееннддааццііїї.. При проведенні іспиту, на наш погляд,
варто виходити з того, що професійний суддя пови=
нен вільно орієнтуватися в різних галузях права і бу=
ти здатним розглянути і справедливо вирішити
будь=який правовий спір. Тому до екзаменаційних бі=
летів доцільно включати питання з різних галузей
права. Кандидат на посаду судді повинен показати
високий рівень підготовки у сфері юриспруденції, а
також уміння переключатися з однієї галузі права на
іншу, виходячи з обставин справи. Варто визначити
можливість використання при складанні іспитів сис=
теми тестів, що дозволило б обмежити прояви суб'єк=
тивізму в оцінці знань претендентів.
Крім того, в екзаменаційних білетах повинні бути
передбачені питання, що стосуються положень Ко=
дексу професійної етики судді. Знання цих етичних
норм, а головне обов'язкова згода з їх положеннями
мають стати одним з головних критеріїв при доборі
кандидатів у судді. Тому доцільно не тільки включи=
ти ці питання в екзаменаційні білети, а й провести
співбесіду з кандидатом на етичну тему.

2. Виконання письмового завдання полягає в написанні
реферату з питань правознавства. Відповідно до п.п.
8.3.3, 8.3.4. Регламенту роботи Кваліфікаційної комісії
суддів загальних судів Харківського апеляційного ок=
ругу голова або секретар кваліфікаційної комісії суддів
особі, яка виявила бажання бути рекомендованою для
призначення на посаду судді, надає тему письмового
реферату, а також встановлює строк для його підготов=
ки. Рецензію на реферат, за дорученням голови квалі=
фікаційної комісії, готує один із членів кваліфікаційної
комісії суддів. 

РРееккооммееннддааццііїї.. На наш погляд, реферат має оцінюва=
тися з погляду актуальності його теми, повноти і гли=
бини розкриття його основних положень, загальної і
юридичної грамотності, логічності аналізу, наявнос=
ті власної думки автора і правильності висновків.
При захисті реферату потрібно визначити рівень са=
мостійності його написання, зокрема, шляхом поста=
новки кандидату відповідних питань з теми роботи.

3. Співбесіда з кандидатом. Жоден нормативний акт
або методичні рекомендації з цього питання не регла=
ментують порядок проведення співбесіди з кандида=
том, форму і коло питань, які повинні бути з'ясовані,
способи фіксації та аналізу результатів співбесіди, хо=
ча законом визначено це однією із стадій кваліфіка=
ційного іспиту. Між тим наука управління визначила
певний підхід і способи проведення співбесіди з пре=
тендентом на посаду. 
Отже, співбесіда, іменована в науці як "інтерв'ю", попу=
лярна як спосіб добору кадрів через його гнучку керо=

ваність (можливість поступового входження в розмо=
ву), багатофункціональність (можливість не тільки зіб=
рати дані про претендента, а й передати йому
необхідну інформацію), можливість збирання даних
для різних цілей. Відзначається, що інтерв'ю — дуже
складний творчий процес, ефективність якого, крім ін=
шого, багато в чому залежить від рівня компетентності
інтерв'юера, його здатності вловити "підводну" частину
професійного діалогу, адаптувати його до конкретних
умов і шляхом тривалого шліфування виробити свій
почерк контактного спілкування з претендентом, ви=
вести власну формулу успіху. 

РРееккооммееннддааццііїї.. На наш погляд, співбесіда з кандидатом
на посаду судді повинна мати цілеспрямований ха=
рактер. Метою її проведення є безпосереднє знайом=
ство з кандидатом, з'ясування мотивів його бажання
обійняти посаду судді, життєвої позиції і системи цін=
ностей. Можуть уточнюватися питання, пов'язані з
побутом, трудовою діяльністю кандидата. Тобто при
співбесіді повинні оцінюватися ступінь відповідності
кандидата портрету ідеального судді, його здатність
виконувати посадові повноваження носія судової вла=
ди, потенціал професійного росту і розвитку, здат=
ність адаптуватися до організації та умов роботи
тощо. Доцільно ввести в практику оформлення ре=
зультатів співбесіди за допомогою письмового скла=
дання думки про загальний розвиток кандидата.
Вважаємо за необхідне розробити і нормативно
закріпити рекомендації щодо проведення співбесі=
ди з кандидатом на посаду судді із визначенням пев=
ного кола питань, що в обов'язковому порядку
повинні бути поставлені претенденту.

ППррааккттииккаа.. На практиці методологічну основу діяль=
ності Кваліфікаційної комісії Харківського апеля=
ційного округу з проведення кваліфікаційного
іспиту забезпечують Тимчасове положення "Про по=
рядок організації роботи по підготовці та проведен=
ню кваліфікаційних іспитів для кандидатів на
посади суддів Харківського регіону (не набуло свого
затвердження на засіданні кваліфікаційної комісії),
Методичні рекомендації по виконанню письмових
робіт кандидатом на посаду судді районного суду,
затверджені на засіданні кваліфікаційної комісії
суддів загальних судів Харківського апеляційного
округу 14.02.2003 року, Програма підготовки до
кваліфікаційних іспитів кандидатів для зайняття
суддівських посад, затверджена на засіданні Квалі=
фікаційної комісії суддів загальних судів Хар=
ківського апеляційного округу 14.02.2003 року,
Рекомендації по складанню рецензії на реферат
кандидата на посаду судді районного суду, затвер=
джені на засіданні кваліфікаційної комісії суддів за=
гальних судів Харківського апеляційного округу
14.02.2003 року. На жаль, ми не можемо стверджува=
ти, що інші кваліфікаційні комісії також забезпече=
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ані необхідним методичним матеріалом з організації

та проведення кваліфікаційного іспиту. 

РРееккооммееннддааццііїї.. Вважаємо, що для забезпечення єд=
ності дій кваліфікаційних комісій з добору суддів=
ських кадрів Вища кваліфікаційна комісія повинна
опрацювати детально Типові методичні рекоменда=
ції з організації та проведення кваліфікаційного іс=
питу кандидатів на посади суддів.

ППррааккттииккаа.. При складанні кваліфікаційного іспиту
практика стикається з проблемою відсутності єди=
ного підходу до оцінки знань претендентів на поса=
ди суддів, що дає підстави для суб'єктивізму і навіть
упередженості щодо тієї чи іншої особи. 

РРееккооммееннддааццііїї.. Бажано нормативно закріпити поло=
ження про те, що такий іспит має проводитись шля=
хом тестування, яке виключає суб'єктивізм у доборі
суддів. Тестування має здійснюватися з використан=
ням доступної комп'ютерної програми, складеної на
базі тестів, розроблених і рекомендованих Вищою
кваліфікаційною комісією суддів. Тест з кожної дис=
ципліни повинен включати 20 запитань з трьома =
п'ятьма варіантами відповідей на них, з яких пра=
вильною є лише одна. Причому запитання і варіан=
ти відповідей на них мають формулюватися таким
чином, щоб можна було відповісти "так" або "ні".
Відповідно і відповіді претендента повинні оціню=
ватись лише як правильні або неправильні.
За правильну відповідь на одне запитання має вис=
тавлятись п'ять, а за неправильну — нуль балів. За=
лежно від результатів відповідей на один тест
знання претендента з юридичної дисципліни мо=
жуть оцінюватися за такою формулою: 1) менше 40
балів — "незадовільно"; 2) від 40 до 55 балів — "задо=
вільно"; 3) від 60 до 75 балів — "добре"; 4) від 80 до
100 балів — "відмінно". Такий підхід, на нашу думку,
забезпечить об'єктивний, уніфікований та неупе=
реджений підхід до оцінки цих знань. 
На наш погляд, важливе значення при встановленні
рівня юридичної підготовленості кандидатів до май=
бутньої судової діяльності має виявлення їх знань й ро=
зуміння змісту Конституції України як нормативного
акту, що визначає основу побудови та розвитку всієї
правової системи, закріплює основні права і обов'язки
людини й громадянина. При здійсненні правосуддя
суддя в першу чергу повинен керуватись Конституцією,
а тому кандидат на посаду судді має досконало її знати
та вміти практично застосовувати. Саме тому обов'яз=
ково під час зазначеного іспиту, який складають канди=
дати на посаду судді, мають перевірятись та
оцінюватись їх знання Конституції та рішень Консти=
туційного суду України. Крім того, з прийняттям Зако=
ну "Про виконання рішень та застосування практики
Європейського суду з прав людини" від кандидатів слід
також вимагати знання рішень цього суду.

((ВВ))  РРееккооммееннддааццііяя  ккааннддииддааттаа  ннаа  ппооссааддуу  ссууддддіі  уу  ввііддппооввіідд==
ннооммуу  ссууддіі  ааббоо  ввііддммоовваа  вв  нніійй

Відповідно до ч.2 ст. 94 Закону "Про судоустрій Украї=
ни", п. 8.3.8. Регламенту роботи Кваліфікаційної комісії
суддів загальних судів Харківського апеляційного ок=
ругу, вирішуючи питання про рекомендацію кандидата
для призначення (обрання) на посаду судді, кваліфіка=
ційна комісія суддів повинна враховувати як рівень йо=
го професійних знань, так і особисті та моральні
якості кандидата. Як відзначалося в попередньому роз=
ділі дослідження, в Україні немає чіткого переліку осо=
бистісних та моральних якостей, якими повинен бути
наділений кандидат на посаду судді, за якими можна
було б встановити його професійну придатність бути
суддею. Немає також і методики виявлення та оцінки
професійної придатності кандидата на посаду судді
(Свої рекомендації з цього питання ми висловили в
попередньому розділі). У зв'язку з цим робота кваліфі=
каційних комісій суддів в даному напрямку базується
виключно на суб'єктивній оцінці (погляді) членів ква=
ліфкомісій, що ускладнює єдиний підхід до формуван=
ня професійного суддівського корпусу. Це ще раз
акцентує необхідність нормативного визначення осо=
бистісних та моральних якостей кандидата. Їх перелік
повинен скласти зміст соціопсихограми судді.

РРееккооммееннддааццііїї.. На наш погляд, в основу оцінки осо=
бистісних та моральних якостей кандидата можуть
бути покладені наступні критерії: 
• кваліфікаційні, які відображаються у певних доку=
ментах: про отриману освіту, перепідготовку і підви=
щення кваліфікації, спеціалізацію, присвоєння
класного чину тощо. Як відзначалося, певні професій=
но важливі якості можуть здобуватися та коректувати=
ся в процесі навчання. Тому необхідно розробити і
впровадити державну програму обов'язкової підго=
товки кандидатів на посаду судді, а також перепідго=
товки і підвищення кваліфікації професійних суддів.
Формування ж суддівського корпусу повинно відбува=
тися на конкурсній основі перевага в заміщення поса=
ди професійного судді має віддаватися фахівцю з
найкращими кваліфікаційними характеристиками;
• об'єктивні, що відображають ефективність праці
кандидата на попередній роботі з використанням
кількісних і якісних (оціночних) характеристик,
наприклад, за кількістю отриманих заохочень і стяг=
нень тощо. На наш погляд, було б доцільним розро=
бити спеціальну інструкцію, до якої слід включити
певний перелік питань, на які повинен відповісти
керівник установи за останнім місцем роботи або
навчання претендента на посаду судді при складанні
характеристики. Розробку структури характеристи=
ки необхідно доручити фахівцям=психологам. Вона
повинна містити питання, відповіді на які могли б
мати прогностичну спрямованість з погляду успіш=
ності здійснення суддівських функцій і містити не=
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Складена таким чином характеристика могла б міс=
тити більш об'єктивну і повну інформацію про мож=
ливого кандидата на ту чи іншу суддівську посаду,
прогнозувати сприятливі чи несприятливі показни=
ки до діяльності.
Так, наприклад, до числа перших можна віднести
наявність у документах заохочень, оціночних ха=
рактеристик: "чесний", "принциповий", "дисциплі=
нований, відповідальний працівник", "здатний
тривалий час переносити фізичні і психічні пере=
вантаження", "виявляє аналітичні здібності", "вміє
планувати свою роботу", "має організаторські здіб=
ності" та ін. Відповідно до прогностично несприят=
ливих показників можна віднести: наявність
дисциплінарних стягнень, даних про слабку успіш=
ність у школі, вузі; оціночні характеристики: "недис=
циплінований", "некомунікабельний", "в умовах
підвищеного навантаження губиться, не може зосе=
редитися", "відрізняється низькою працездатністю",
"у колективі авторитетом не користується", "зарозу=
мілий", "грубий" тощо;
• психологічні, виявлені у результаті психодіагнос=
тичного обстеження претендента на посаду судді з
використанням спеціально підібраних для цих ці=
лей тестових методик. Надійність отриманих даних
залежатиме від якості психодіагностичного обсте=
ження, правильності інтерпретації отриманих ре=
зультатів. Тому до виконання даної функції
необхідно залучати кваліфікованих психологів. Віт=
чизняними і іноземними психологами вже розроб=
лено низку методик, що можуть бути використані і
для дослідження особи судді чи кандидата на цю по=
саду. Зокрема, у 2002 р. в Російській Федерації був
проведений відповідний експеримент по психодіаг=
ностичному обстеженню кандидатів на посаду судді.
Експеримент підтвердив доцільність такого попе=
реднього обстеження кандидатів на посаду судді. На
думку вчених, використана при проведенні експери=
менту процедура дозволяє глибоко та об'єктивно
оцінити особистісні якості, їх відповідність вимогам
професійної діяльності судді і з високою часткою
імовірності прогнозувати професійну успішність. 

РРееккооммееннддааццііїї.. Вважаємо, що психодіагностичне
обстеження було б доцільно проводити як щодо
кандидатів на судову посаду, так і діючих суддів. У
першому випадку воно повинне бути передбачене
програмою підготовки суддів і мати конкретну
спрямованість на виявлення професійно важливих
рис особистості. 

Недоліком законодавства та практики прийняття ква=
ліфікаційними комісіями рішень про рекомендацію
(відмову в рекомендації) кандидата на посаду судді є
те, що у ст. 8 Закону "Про статус суддів" та ст.91 Закону
"Про судоустрій України" закріплено, що кваліфікацій=

на комісія рекомендує на посади суддів кандидатів, які
виявили найкращі знання, у кількості, необхідній для
заміщення вакантних посад. Особи, які склали екза=
мен, але не рекомендовані на посаду судді за браком
вакантних посад, мають бути враховані кваліфікацій=
ною комісією як кандидати на нові вакантні посади
суддів протягом трьох років, якщо за цей період вони
не відкличуть свою заяву.
Дана норма закону, на наш погляд, заперечує положен=
ня ч.2 ст.38 Конституції України, де зазначається, що
громадяни користуються рівним правом доступу до
державної служби. Тим самим заперечується сутність
конкурсного начала при заступанні на посади суддів. 

РРееккооммееннддааццііїї.. Вважаємо, що всі особи, які з однако=
во позитивними результатами склали кваліфікацій=
ний іспит на заміщення однієї вакантної посади
судді, повинні бути рекомендовані для призначення
на цю посаду. У даному випадку за результатами пе=
ревірок та іспитів Вища рада юстиції повинна оби=
рати з кандидатів найкращого та вносити подання
щодо нього Президенту України.

Кваліфікаційна співбесіда

Самостійним є питання рекомендації кандидатів у суд=
ді, які претендують на безстрокове обрання, що прак=
тично є продовженням владних повноважень уже
діючих суддів. Як відомо, судді можуть бути обраними
безстроково лише по завершенню їх першого п'ятиріч=
ного строку повноважень. Згідно ч.4 ст. 60 Закону "Про
судоустрій України" суддя, строк повноважень якого за=
кінчився, за його заявою має бути рекомендований для
обрання суддею безстроково, якщо відсутні визначені
законом обставини, що перешкоджають цьому.
Із суддею, що претендує на безстрокове обрання, про=
водиться кваліфікаційна співбесіда, яка стосується
оцінки його діяльності на посаді судді впродовж п'яти=
річного строку, рівня вдосконалення професійної під=
готовки, проявлених особистих та моральних якостей,
інших обставин, пов'язаних з наступною судовою ді=
яльністю.
Кваліфікаційна співбесіда з кандидатом на обрання
суддею здійснюється Вищою кваліфікаційною комісі=
єю суддів України. На жаль, при проведенні даного ана=
лізу нам був доступний лише Типовий регламент
роботи кваліфікаційної комісії суддів, питання ж орга=
нізаційного та процедурного характеру щодо прове=
дення кваліфікаційного співбесіди з кандидатом та
вирішення по суті питання про його рекомендацію
(або відмову в ній) обрання суддею безстроково по=
винні бути врегульовані в Регламенті роботи Вищої
кваліфікаційної комісії суддів, але цей документ не був
нам доступний.
Відповідно до загальних вимог проведення кваліфі=
каційної співбесіди, викладених в п. 8.4 Типового рег=
ламенту роботи кваліфікаційної комісії суддів,
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акваліфікаційна співбесіда полягає в перевірці знань

професійного судді, встановлення рівня кваліфікацій=
ної підготовленості судді, його здатності підвищувати
свій фаховий рівень і здійснювати судочинство, в тому
числі у судах більш високого рівня.
Кваліфікаційна співбесіда проводиться членами комі=
сії усно, у формі запитань щодо положень основних
галузей права з одночасним дослідженням матеріалів,
що стосуються фактичного здійснення суддею судо=
чинства і виконання ним посадових обов'язків.
До "матеріалів, що стосуються фактичного здійснення
суддею судочинства і виконання ним посадових
обов'язків", якщо виходити зі змісту ст.6 Закону Украї=
ни "Про порядок обрання на посаду та звільнення з по=
сади професійного судді Верховною Радою України"
від 18.03.2004 р., відносяться: характеристика з місця
роботи; довідка про показники роботи за останні п'ять
років за підписами голови відповідного суду та началь=
ника територіального управління Державної судової
адміністрації. При цьому в довідці зазначаються: ін=
формація щодо кількості розглянутих справ по роках і
категоріях, кількості скасованих, змінених вироків, рі=
шень, ухвал, кількість порушених дисциплінарних
проваджень та кількість прийнятих рішень про притяг=
нення до дисциплінарної відповідальності.
Згідно ч.1, 3 ст.94 Закону "Про судоустрій України" ква=
ліфікаційна комісія може відмовити в рекомендації
для безстрокового обрання судді. За будь=яких обста=
вин така відмова повинна бути вмотивованою, причо=
му, закон чітко визначив для цього лише одну підставу
— незадовільний рівень професійних знань. 
Водночас рівень професійних знань суддів великою
мірою залежить від якості первинного добору канди=
датів на посаду судді. Тому в незадовільному рівні про=
фесійних знань суддів буде вина й кваліфікаційної
комісії, яка недобросовісно ставилась до перевірки
знань та досвіду кандидата або, що гірше, формально
відносилась до іспиту в цілому.
Підсумовуючи викладене, зазначимо, що кваліфікацій=
ні комісії суддів — централізована система органів у
системі судової влади, одним із завдань якої є форму=
вання професійного суддівського корпусу. Для вико=
нання цього завдання Вища кваліфікаційна комісія
суддів як найвищий орган в системі кваліфікаційних
комісій повинна взяти на себе організаційне та мето=
дологічне забезпечення процедури добору суддівських
кадрів і забезпечити правове вирішення існуючих про=
галин та колізій законодавства з цього питання.
В Україні повинна бути створена Концепція кадрової
політики щодо професійних суддів України, в якій ма=
ють бути сформульовані основні завдання і напрямки
щодо вдосконалення роботи із суддівськими кадрами.
Згодом мають бути прийняті певні нормативні акти, що
розвинуть положення цієї Концепції, зокрема: Закон
"Про статус суддів", доповнений відповідним розділом
"Статус кандидата на посаду судді", що закріпить усі ор=
ганізаційно=правові питання підбору суддівських кад=

рів; Інструкція про порядок визначення стажу роботи у
галузі права; Положення про порядок проведення ква=
ліфікаційної атестації кандидатів на посади суддів;
Комплексна державна програма щодо підготовки, пере=
підготовки та підвищення кваліфікації суддів тощо. 
Значну увагу щодо вдосконалення механізму підбору
суддів варто приділити розробці методики підбору
кадрів. Кожен, хто звернувся в суд, бажає, щоб його
справу розглядав не тільки високопрофесійний, дос=
відчений суддя, а й авторитетна, справедлива, безсто=
роння, чесна і високоморальна людина. Відсутність же
нормативно визначених особистісних соціально=пси=
хологічних характеристик судді, а також науково об=
ґрунтованих способів, методів їх пізнання не дозволяє
об'єктивно оцінити наявні в кандидата передумови до
судової роботи. 
Існуючі методи підбору суддівських кадрів не відпові=
дають вимогам сьогодення і потребують докорінного
перегляду. Не можна не визнати того незаперечного
факту, що професійний добір не може вважатися квалі=
фікованим, якщо він не спирається на сучасні уявлен=
ня про структуру особистості, на розробку та побудову
ідеальної і реальної моделей особи судді, їх зіставлен=
ня і виявлення розбіжностей між ними, що дуже важ=
ливо при доборі фахівців. 
У відпрацюванні механізмів добору кандидатів на поса=
ду судді, на наш погляд, великий позитив можуть спра=
вити минулі вітчизняні наукові надбання. Так, ще в 1977
році Н.В. Радутною було представлено ґрунтовне дослід=
ження з питань правового положення суддів, їх профе=
сійної майстерності, підготовки, добору. З цього
приводу дослідниця зазначала, що науково обґрунтова=
ний добір кадрів у судді являє собою процес, який скла=
дається з декількох етапів: I етап передбачає розробку
професіограми, яка включає психограму професії (ко=
роткий виклад вимог, які висуваються до психічних
якостей особистості). II етап складається з розробки на
основі професіограми шкали правових і психофізіоло=
гічних критеріїв, відповідність яким кандидата на поса=
ду судді слугує однією з важливих гарантій успішного
виконання ним своїх професійних обов'язків. При цьо=
му можуть бути виділені критерії, які мають абсолютний
характер, відповідність яким є обов'язковою, і критерії
відносні, відповідність яким є бажаною. ІІІ етап перед=
бачає експериментальне на основі розробленої методи=
ки співставлення сукупності якостей кандидата і тих
вимог, які необхідні для виконання обов'язків судді. Цьо=
му повинна передувати робота по збиранню інформації
про передбачуваних кандидатів, а саме: отримання
даних, що характеризують успішність їх діяльності в
якості кандидатів у судді, та даних, що свідчать про
схильність до цього виду юридичної діяльності.
Запровадження в Україні подібної технології в доборі
кандидатів на посаду суддів є вимогою сьогодення та
потребує проведення комплексного науково=практич=
ного дослідження із залученням широкого спектру
знань, і в першу чергу — юридичної психології.
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а Додаток А

Аналіз практики роботи Кваліфікаційної ко-
місії суддів загальних судів Харківського
апеляційного округу з добору суддівських
кадрів за 2006 р.

Територіальним управлінням Державної судової адмі=
ністрації в Харківській області на розгляд кваліфіка=
ційної комісії суддів підготовлено та передано
матеріали відносно 40 кандидатів на посаду професій=
ного судді місцевого суду, з яких 20 особам, які перебу=
вали в кадровому резерві, та 5 особам за результатами
кваліфікаційного іспиту дано висновок про рекомен=
дацію на посаду судді, 15 осіб за результатами кваліфі=
каційного іспиту зараховані до кадрового резерву на
заміщення вакантної посади судді місцевого суду.
Територіальним управлінням Державної судової адмі=
ністрації в Полтавській області на розгляд кваліфіка=
ційної комісії суддів підготовлено та передано
матеріали відносно 31 кандидата на посаду професій=
ного судді місцевого суду, з яких 3 особам, які перебу=
вали в кадровому резерві, та 7 особам за результатами
кваліфікаційного іспиту дано висновок про рекомен=
дацію на посаду судді, 15 осіб за результатами кваліфі=
каційного іспиту зараховані до кадрового резерву на
заміщення вакантної посади судді місцевого суду,
3 особи кваліфікаційний іспит не здали. Вищою радою
юстиції відмовлено у наданні рекомендації 4 кандида=
там, які здали кваліфікаційний іспит і були рекомендо=
вані до призначення суддями відповідних судів.
Територіальним управлінням Державної судової адмі=
ністрації в Сумській області на розгляд кваліфікаційної
комісії суддів підготовлено та передано матеріали від=
носно 21 кандидата на посаду професійного судді міс=
цевого суду, з яких за результатами кваліфікаційного
іспиту 15 осіб зараховано до кадрового резерву, 2 осо=
бам надані рекомендації на посаду судді місцевого су=
ду, 1 особа кваліфікаційний іспит не здала.
Висновки про складання кваліфікаційного іспиту і під=
готовленість кандидата до судової роботи за 2006 р. не
оскаржувались.
Отже, загальна статистика роботи Кваліфікаційної
комісії суддів загальних судів Харківського апеляційно1
го округу з добору суддівських кадрів виглядає наступ1
ним чином:

Додаток Б

Проект Комплексної державної програми
з підготовки, перепідготовки та підвищен-
ня кваліфікації професійних суддів України

11..  ООссннооввнніі  ппооллоожжеенннняя

1.1. Метою Комплексної державної програми підготов=
ки, перепідготовки і підвищення кваліфікації профе=
сійних суддів України (далі — Програма) є створення
належних умов для функціонування єдиної державної
системи навчання суддів, що забезпечує високий про=
фесіоналізм суддів, здатних найбільш ефективно вико=
нувати функції судової влади. 
1.2. Основними завданнями реалізації Програми є:

– укомплектування суддівського корпусу високопро=
фесійними і компетентними фахівцями;

– придбання, поглиблення і безупинне вдосконален=
ня суддями професійних знань, умінь і навичок;

– сприяння професійній самореалізації особи судді; 
– інтелектуальний, емоційний, психомоторний роз=

виток особи судді; 
– придбання суддями відповідної кваліфікації чи

спеціалізації на основі спеціального навчання і
досвіду практичної діяльності. 

1.3. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфіка=
ції (далі — навчання) суддів здійснюється на принци=
пах безперервності, обов'язковості, цілеспрямованості,
відповідності державним освітнім стандартам і крите=
ріям, розмаїтості форм і видів навчання, врахування
особистих інтересів судді.
1.4. Навчання суддів здійснюється відповідно до розроб=
лених на базі Академії суддів України освітньо=профе=
сійних і професійних програм. Навчання проводиться
по трьох напрямках: підготовка, перепідготовка і підви=
щення кваліфікації. 
1.5. Мета, зміст, строки, форми і методи навчання суд=
дів визначаються освітньо=професійними і професій=
ними програмами, що розробляються Академією
суддів України і затверджуються Державною судовою
адміністрацією.
1.6. Фінансування системи навчання суддів здійсню=
ється за рахунок передбачених для цих цілей коштів
державного бюджету.

22..  ППііддггооттооввккаа  ппррооффеессііййнниихх  ссууддддіівв

2.1. Підготовка професійних суддів — це навчання кан=
дидатів на посаду судді, спрямоване на одержання про=
фесійних знань і вмінь, необхідних для успішного
здійснення функцій судової влади.
2.2. Підготовка професійних суддів України здійснюєть=
ся відповідно до освітньо=професійних програм, розра=
хованих на три категорії слухачів: 1) осіб, що мають
певний досвід роботи в суді, адвокатурі, прокуратурі,
тобто чия робота так чи інакше стосувалась судової ді=

ВВссььооггоо  ррооззгглляяннууттоо  ммааттееррііаалліівв 9922

У тому числі

Рекомендовано 4422

Зараховані до кадрового
резерву

4444

Відмовлено кваліфікацій=
ною комісією

66

ВВііддммооввллеенноо  ВВиищщооюю  ррааддооюю  ююссттииццііїї 44
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досвіду роботи (випускники вузів, юрисконсульти, вик=
ладачі права та ін.) і 3) осіб, що мають фахову підготов=
ку з питань юрисдикції спеціалізованого суду.
2.3. Для навчання можуть бути рекомендовані громадяни
України, не молодше 25 років, які мають вищу юридичну
освіту (спеціальність "Правознавство" і освітньо=кваліфі=
каційний рівень "фахівець"), стаж роботи за юридичною
спеціальністю три роки та володіють державною мовою.
Не можуть бути зараховані слухачами Академії особи,
визнані судом обмежено дієздатними чи недієздатними,
або які мають хронічні психічні та інші захворювання,
що перешкоджають виконанню обов'язків судді, а також
відносно яких проводиться дізнання, досудове слідство
чи судовий розгляд кримінальної справи, або які мають
не зняту чи непогашену судимість.
2.4. Право рекомендувати кандидатів для навчання ма=
ють територіальні управління Державної судової адмі=
ністрації АРК, областей, міст Києва і Севастополя, а
також голови апеляційних судів.
2.5. Добір кандидатів у слухачі здійснюється приймаль=
ною комісією, до складу якої входять: голови Верхов=
ного суду України і вищих спеціалізованих судів
України; представники Міністерства юстиції України,
Державної судової адміністрації, Вищої кваліфікацій=
ної комісії суддів і Вищої ради юстиції, а також науков=
ці. До складу комісії обов'язково входить психолог. 
2.6. Добір кандидатів у слухачі проводиться на конкур=
сній основі в два тури: перший — спрямований на ви=
явлення інтелектуально=психологічних здібностей
(шляхом тестування); другий — на виявлення професій=
ної придатності до судової роботи (шляхом співбесіди). 
2.7. Тестування спрямоване на виявлення особистісних
реакцій, їх аналіз та порівняння з якостями інших вип=
робуваних. Воно проводиться по двох основних блоках:
інтелекту кандидата і стану його психофізіологічних
якостей. Результати тестування оформлюються у вигля=
ді висновку про: 1) повну відповідність досліджуваного
вимогам професії; 2) абсолютну несумісність особис=
тості і діяльності; 3) відносну можливість заняття певної
суддівської посади.
2.8. Проведення співбесіди спрямоване на встановлен=
ня професійної відповідності претендента на посаду
судді. Досліджуються як рівень спеціальних знань кан=
дидата, так і його ділові і моральні якості. 
2.9. Особи, що мають найкращі показники до суддів=
ської роботи, зараховуються до слухачів Академії нака=
зом ректора.
2.10. Форма навчання — очна. Методи навчання перед=
бачаються навчальним планом (лекції, семінари, дис=
кусії, "круглі столи", ділові ігри, участь у роботі
конференцій тощо). Строк навчання визначається від=
повідними освітньо=професійними програмами: 1) для
осіб, які мають певний досвід роботи в суді, адвокатурі,
прокуратурі, тобто чия робота так чи інакше стосується
судової діяльності, — два роки; 2) для осіб, які не мають
такого (спеціального) досвіду роботи (випускники ву=

зів, юрисконсульти, викладачі права та ін.), і осіб, які
мають фахову підготовку з питань юрисдикції спеціалі=
зованого суду, але не мають знань у сфері юриспруден=
ції, більш тривалий строк навчання — три роки.
2.11. Підготовка суддів проходить у три етапи: одер=
жання загальних теоретичних знань, стажування і спе=
ціалізація слухачів.
2.12. На першому етапі навчання слухачі одержують пог=
либлені знання з матеріального та процесуального права,
вивчають норми міжнародного права, фундаментальні і
прикладні проблеми теорії держави і права, судового
правозастосування, подолання колізій між нормативни=
ми актами і заповнення прогалин у праві, досліджують
судову практику України і Європейського суду з прав лю=
дини. Крім теоретичних дисциплін, у програму підготов=
ки входять методологічні та інструментальні дисципліни:
основи інформатики; техніка юридичної мови; основні
поняття юридичної психології; техніка управління група=
ми людей, керівництво судовою установою; техніка посе=
редництва і примирення у розв'язанні конфлікту;
юридична соціологія. Тривалість першого етапу — поло=
вина передбаченого строку навчання.
2.13. Наступний етап навчання — стажування. Прово=
диться відповідно до навчальної програми. Метою цьо=
го етапу є формування у слухача практичного уявлення
про майбутню професію, що дозволяє застосувати на
практиці отримані теоретичні знання, а також визна=
читися з подальшою його спеціалізацією. Навчальною
програмою передбачається стажування в судах різної
юрисдикції, а також в органах, чия діяльність так чи
інакше пов'язана з діяльністю суду (слідчі органи, про=
куратура, адвокатура, експертні установи, органи, що
здійснюють виконання судових рішень). По закінченні
стажування слухачі подають звіт про проходження
практики і відповідні характеристики. Строк цього ета=
пу підготовки — 1/4 передбаченого строку навчання.
2.14. Завершальний етап навчання — спеціалізація. Ме=
тою цього етапу є виявлення потенційних, індивідуаль=
них здібностей кандидата в судді з погляду їх найбільш
ефективного застосування при розгляді окремих катего=
рій судових справ, більш детальне вивчення певного за=
конодавства, практики його застосування. Слухачі
розподіляються на відповідні відділення: загальне, гос=
подарське, адміністративне і т.д. На загальному відділен=
ні допускається більш вузька спеціалізація шляхом
створення груп суддів=криміналістів, суддів=цивілістів,
суддів військових судів. При визначенні спеціалізації
слухача враховуються потреби практики, його особисті
побажання, а також висновки профорієнтаційних тестів. 
Навчальна програма передбачає поглиблене вивчення
чинного законодавства і судової практики, придбання
практичних навичок з ведення судового процесу і під=
готовки процесуальних документів. Строк цього етапу
підготовки — 1/4 усього строку навчання.
2.15. Протягом усього періоду навчання слухачі по всіх
вивчених дисциплінах складають проміжні іспити та
заліки.
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а 2.16. По закінченні навчання слухачі проходять підсум=

кову атестацію. Результати атестації дійсні на всій тери=
торії України. За результатами підсумкової атестації
складається висновок про складання кваліфікаційного
іспиту на посаду судді і видається диплом про присвоєн=
ня освітньо=кваліфікаційного рівня "магістр" установле=
ного зразка. Після цього випускник може звернутися у
відповідну кваліфікаційну комісію з заявою про реко=
мендацію його на посаду професійного судді.
У разі невиконання навчальної програми, а також гру=
бого порушення правил внутрішнього розпорядку слу=
хач може бути відрахований наказом ректора Академії. 

33..  ППееррееппііддггооттооввккаа  ппррооффеессііййнниихх  ссууддддіівв

3.1. Перепідготовка професійних суддів — це одержан=
ня суддями додаткових спеціальних знань, необхідних
при виконанні нових професійних функцій.
3.2. Перепідготовка суддів проводиться відповідно до
розроблених освітньо=професійних програм. Обов'язок
по їх реалізації покладено на Академію суддів України. 
3.3. Навчання суддів за відповідною освітньо=профе=
сійною програмою перепідготовки обов'язково пере=
дує переведенню судді на іншу посаду, що передбачає
зміну правової сфери його діяльності. 
3.4. На перепідготовку направляються судді, які:

а) переводяться на посаду професійного судді в суд
вищої інстанції без зміни спеціалізації;

б) переводяться на посаду професійного судді в суд
вищої інстанції чи суд того ж рівня зі зміною спеці=
алізації; 

в) переводяться на посаду професійного судді в суд
іншої юрисдикції; 

г) призначаються (обираються) на адміністративні
посади.

3.5. Направляють суддів для перепідготовки територі=
альні управління Державної судової адміністрації АРК,
областей, міст Києва і Севастополя, а також голови Вер=
ховного cуду України і вищих спеціалізованих судів. 
3.6. Форма навчання — очна, заочна, змішана. Методи
навчання — лекції, семінарські, практичні заняття, дис=
кусії, ділові ігри, аналізи конкретних ситуацій, обмін
досвідом роботи, тематичні зустрічі, дискусії за "круг=
лим столом" тощо. 
3.7. Строк навчання визначається навчальним планом
відповідно до освітньо=професійної програми і зале=
жить від обраної форми навчання. Однак він не може
бути меншим як два і більшим як шість місяців. 
3.8. По закінченні строку навчання судді проходять під=
сумкову атестацію, результати якої заносяться в диплом
про професійну перепідготовку встановленого зразка. 

44..  ППііддввиищщеенннняя  ккввааллііффііккааццііїї  ппррооффеессііййнниихх  ссууддддіівв

4.1. Підвищення кваліфікації суддів — це навчання з ме=
тою відновлення і поглиблення знань, розвитку умінь і
навичок, необхідних для ефективного вирішення зав=

дань професійної діяльності, що сприяє підтриманню
рівня професійної відповідності займаній посаді. 
4.2. Система підвищення кваліфікації суддів діє на ос=
нові принципів обов'язковості, безперервності, розма=
їтості форм, методів і видів навчання. Підвищення
кваліфікації є необхідною умовою позитивної атеста=
ції судді, просування по службі, присвоєння кваліфіка=
ційного класу.
4.3. Підвищення кваліфікації суддів проводиться відпо=
відно до професійних програм. Обов'язок по їх реалі=
зації покладається на Академію суддів України,
Верховний суд України, вищі спеціалізовані суди і Дер=
жавну судову адміністрацію.
4.4. Професійні програми розробляються відповідно
до потреб практики і передбачають:

а) відновлення і удосконалення загальнотеоретичних
знань, умінь і практичних навичок, необхідних у
професійній діяльності;

б) придбання додаткових знань і умінь відповідно до
певного рівня професійної атестації;

в) придбання спеціальних знань і умінь, що сприяють
успішному здійсненню професійних функцій.

4.5. Основні види підвищення кваліфікації суддів, що
забезпечують безперервність навчального процесу:

– навчання в спеціалізованому навчальному закладі
для суддів;

– систематичне самостійне навчання (самоосвіта);
– відвідування тематичних лекцій і семінарів провід=

них науковців і практиків;
– участь у проведенні короткострокових тематичних

семінарів;
– участь у науково=практичних конференціях;
– стажування.

4.6. Навчання в спеціалізованому навчальному закладі
передбачає право судді на підвищення кваліфікації
один раз на три роки на відповідному відділенні Акаде=
мії суддів України. В обов'язковому порядку направля=
ються на навчання судді перед черговою атестацією,
судді, які вперше зайняли посаду протягом першого ро=
ку роботи, а також судді, які вирішили припинити свою
відставку і повернутися до професійної діяльності.
Методи навчання — лекції, семінарські, практичні, ау=
диторні і виїзні заняття, дискусії, ділові ігри, аналізи
конкретних ситуацій, обміни досвідом роботи, тема=
тичні зустрічі, розмови за "круглим столом", групові та
індивідуальні консультації. Передбачається також пси=
хологічне тестування слухачів з метою психологічної
корекції особистості.
Форма навчання — очна, заочна, змішана.
Строк навчання визначається навчальним планом від=
повідно до професійної програми і залежить від обра=
ної форми навчання, але не менше одного місяця і не
більше шести місяців.
Направляє на навчання і визначає його форму керів=
ник суду, в якому працює суддя. 
Після закінчення навчання проводиться підсумкова
атестація. Слухачі Академії, які успішно виконали про=
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афесійну програму підвищення кваліфікації і пройшли

атестацію, одержують диплом встановленого держав=
ного зразка про проходження курсу підвищення квалі=
фікації. 
4.7. Організація самостійного навчання суддів, прове=
дення тематичних лекцій і семінарів провідних нау=
ковців і практиків, короткострокових тематичних
семінарів і науково=практичних конференцій здій=
снюється відповідно до типових програм і рекоменда=
цій з їх здійснення. Типові програми і рекомендації
розробляються відповідно до професійних програм
підвищення кваліфікації суддів.
4.8. Самоосвіта суддів проводиться відповідно до інди=
відуальної програми, складеної на основі типової
програми. Строк навчання — постійно.
4.9. Тематичні лекції і семінари проводяться з метою
набуття додаткових знань і умінь, необхідних при здій=
сненні правосуддя в сучасних умовах. Навчання про=
водиться як безпосередньо на базі Академії суддів
України, так і на обласному рівні із залученням провід=
них науковців і практиків. По закінченні тематичних
лекцій і семінарів слухачі готують доповіді з проблем=
них питань тем лекцій і семінарів.
4.10. Проведення короткострокових семінарів і науко=
во=практичних конференцій присвячується найбільш
актуальним проблемам застосування національного
законодавства, міжнародного права, подолання колі=
зій і заповнення прогалин у праві, вивчення передово=
го міжнародного досвіду при здійсненні правосуддя,
організації судової влади тощо. Відповідальність за
здійснення даного виду підвищення кваліфікації суддів
покладено на апеляційні суди. Строк навчання визна=
чається програмою, але не повинен перевищувати
двох днів.
4.11. Метою стажування є вивчення позитивного досві=
ду роботи більш досвідчених суддів, придбання прак=
тичних і організаторських навичок, необхідних у
професійній діяльності. Стажування може проводити=
ся як у судах вищих інстанцій, так і за кордоном. 
Стажування проходить відповідно до індивідуального
плану. Після його закінчення суддя подає звіт про вико=
нання плану стажування голові суду, в якому він працює.

55..  ГГааррааннттііїї  іі  ккооммппееннссааццііїї

5.1. Для осіб, які проходять навчання в системі підго=
товки, перепідготовки і підвищення кваліфікації про=
фесійних суддів, передбачаються певні державні
гарантії і компенсації.
5.2. Особам, які навчаються відповідно до освітньо=
професійної програми підготовки професійних суддів,
гарантовані стипендія в розмірі не нижче встановле=
ного прожиткового мінімуму, щорічна оплачувана від=
пустка не менше 24 календарних днів, іногороднім або
надається гуртожиток готельного типу, або компенсу=
ються витрати, пов'язані з наймом житла. Строк нав=
чання зараховується в стаж роботи у галузі права. 

5.3. Суддям, які направляються для навчання відповід=
но до освітньо=професійних програм перепідготовки
чи професійних програмам підвищення кваліфікації
професійних суддів на денну форму навчання з відри=
вом від виконання службових обов'язків, гарантовано:
а) збереження робочого місця і середньої заробітної
плати на період навчання;
б) оплата вартості проїзду до місця навчання і назад;
в) виплата добових за кожний день перебування в до=
розі в розмірі, встановленому законодавством для
службових відряджень;
г) надання на час навчання гуртожитку готельного типу.
У разі відсутності гуртожитку суддям відшкодовуються
витрати, пов'язані з наймом житла, у порядку, передба=
ченому законодавством для службових відряджень.

Додаток В

ПРОЕКТ ПРОФЕСІОГРАМИ СУДДІ

Сутність професіограми судді полягає в соціально=пси=
хологічному аналізі професійної діяльності, на основі
якої виділяється комплекс безумовно необхідних здіб=
ностей, якостей і властивостей особистості, що станов=
лять зміст соціопсихограми судді. Іншими словами,
перелік професійно важливих якостей судді повинен
логічно випливати з потреб професійної діяльності. 
Професійна діяльність судді являє собою складний
процес здійснення функцій судової влади, у ході якого
повною мірою розкриваються здібності і задовольня=
ються потреби судді як особистості. При поєднанні
аналізу змісту професійної діяльності судді та профе=
сійно необхідних для її ефективного виконання якос=
тей особистості складаються умови для конструювання
професіограми діяльності судді: 
ППііззннааввааллььннаа  ппііддссттррууккттуурраа  ддііяяллььннооссттіі  ссууддддіі  реалізується
при одержанні знань про явища, предмети, властивос=
ті, дії. Особливостями пізнавального процесу, що здій=
снюється суддею, є, по=перше, ретроспективний
характер пізнання: суддя пізнає подію, що мала місце в
минулому. По=друге, зміст пізнавальної діяльності судді
складає аналіз наданої інформації (доказів по справі) з
погляду її допустимості, достатності і достовірності. По=
третє, складовою частиною пізнавальної підструктури
діяльності є прогнозування розвитку подій, а також
планування майбутніх дій. По=четверте, точна правова
регламентація як самого процесу пізнання, так і закріп=
лення його результатів. 
Професійно необхідні якості: різносторонні загальні і
глибокі професійні знання; розвинений інтелект, гнуч=
ке творче мислення, висока розумова працездатність;
аналітичний склад розуму, прогностичні здібності,
вміння виділити головне; активне сприйняття, ємна
пам'ять, стійка увага, розвинута уява, інтуїція.
Негативні якості особистості: низька розумова пра=
цездатність, знижені пізнавальна активність, інтелект,
професійна ерудиція; нерозвинена уява, слабка
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а пам'ять; імпульсивність вчинків, низький поріг стій=

кості до стресу, агресивність.
ММооррааллььннаа  ппііддссттррууккттуурраа  ддііяяллььннооссттіі  ссууддддіі  пов'язана з ви=
конанням соціальної функції по відновленню спра=
ведливості, захисту прав і свобод людини і
громадянина. Ця підструктура діяльності судді має
подвійний характер. Суддя, з одного боку, оцінює до=
кази за своїм внутрішнім переконанням, з іншого зо=
бов'язаний керуватися законом. Особливість цієї
підструктури передбачає правомірну і високомораль=
ну поведінку судді як при виконанні службових фун=
кцій, так і в приватному житті. 
Професійно необхідні якості: високий рівень соціалі=
зації особистості, правосвідомості, соціальної відпові=
дальності; чесність, совісність, сумлінність,
дисциплінованість; домінування соціально значущих
мотивів у сфері професійної діяльності.
Негативні якості особистості: низький моральний
рівень, схильність до обману, зловживання алкоголем;
безвідповідальність, недисциплінованість.
ККооммууннііккааттииввннаа  ппііддссттррууккттуурраа  ддііяяллььннооссттіі  ссууддддіі  відобра=
жає правовідносини, що виникають у ході судового
розгляду справ, а також міжособистісні комунікативні
відносини, що складаються з колегами по роботі, спів=
робітниками інших державних органів, громадянами.
Тобто дана підструктура включає усі види зв'язків, спіл=
кування судді в процесі здійснення професійної діяль=
ності. Вона актуалізує в собі як відносини, що
випливають з функціональних повноважень носія су=
дової влади, так і індивідуально=психологічні особли=
вості, властивості особистості судді в процесі різних
правовідносин. 
Комунікативній діяльності судді притаманні такі фун=
кції: інформаційна, інтерактивна і реляційна.
Інформаційна функція полягає в обміні інформацією
або її прийманні=передачі між суддею і учасниками
процесу, колегами по роботі, іншими особами. Найяс=
кравіше функція комунікативної підструктури профе=
сійної діяльності судді реалізується в судовому слідстві.
Інтерактивна функція полягає в регуляції поведінки і
безпосередньої організації суддею спільної діяльності
учасників судового процесу, колег по роботі, іншими
посадовими особами і громадянами у процесі різних
правовідносин. Виділення даної функції в першу чергу
пояснюється тим, що комунікативна діяльність судді
пов'язана не тільки з обміном будь=якою інформацією,
а й з організацією спільних дій. 
Реляційна функція комунікативної діяльності пов'яза=
на з регуляцією емоційної сфери судді. 
Професійно необхідні якості: здатність встановлювати
і підтримувати емоційні контакти з учасниками спілку=
вання; здатність розуміти внутрішній світ співрозмов=
ника, його психологічні особливості, мотиви
поведінки; доброзичливість, витриманість, тактов=
ність, ввічливість у відносинах з людьми; уміння в кон=
фліктних ситуаціях проводити адекватну ситуації
стратегію комунікативної поведінки; здатність до спів=

робітництва, досягнення компромісів; розвинутий са=
моконтроль над емоціями.
Негативні якості особистості: уразливість, замкну=
тість, агресивність, конфліктність, невихованість, зави=
щена самооцінка; емоційна нестійкість, імпульсивність;
недостатнє володіння вербальними засобами спілку=
вання.
ООррггааннііззааццііййннаа  ппііддссттррууккттуурраа  ддііяяллььннооссттіі  ссууддддіі  безпосе=
редньо випливає з його функціональної ролі і реалізу=
ється при взаємодії з іншими органами, посадовими
особами, громадянами. Зміст цієї підструктури станов=
лять різні процесуальні дії та організаційні заходи,
спрямовані на створення і підтримання належних умов
для здійснення функцій суду. Цей вид діяльності реалі=
зується при здійсненні суддею: а) правосуддя; б) проце=
суальних дій і організаційних заходів, спрямованих на
забезпечення розгляду справи; в) контролю за своєчас=
ним зверненням до виконання судових рішень, винесе=
них з його участю; г) інших передбачених законом
повноважень. Особливість організаційної діяльності
судді полягає в тому, що, по=перше, вона спрямована на
впорядкування проведення судових дій при здійсненні
усіх функцій судді. По=друге, рішення, прийняте суд=
дею, породжує в осіб, яким воно адресовано, певні
обов'язки по його виконанню. По=третє, ця діяльність
врегульована законом, що визначає її обсяг та харак=
тер. По=четверте, вона пов'язана із самоорганізацією
праці суддею.
Професійно необхідні якості: активність, ініціатив=
ність; сміливість, наполегливість, цілеспрямованість,
здатність самостійно приймати рішення і вміння прог=
нозувати їх наслідки; відповідальність, організованість,
уміння планувати робочий час; нервово=психічна стій=
кість.
Негативні якості особистості: відсутність організа=
торських здібностей, недостатньо розвинуті вольові
якості; незібраність, безвідповідальність, пасивність,
безініціативність; емоційна нестійкість.
ТТввооррччаа  ппііддссттррууккттуурраа  ддііяяллььннооссттіі  ссууддддіі  реалізується в
обов'язку носія судової влади відшукати в одиничності
та індивідуальності розглянутого ним юридичного ви=
падку загальність, абстрактність і типовість юридично=
го правила, встановленого законом. Тим самим суддя
створює спільну єдність загального, абстрактного і
конкретного. 
Професійно необхідні якості: пізнавальна активність,
гнучке, творче мислення, кмітливість; розвинутий інте=
лект, професійна майстерність, правова ерудиція; ана=
літичний склад розуму, прогностичні здібності, вміння
виділити головне; активність, рухливість пізнавальних
процесів.
Негативні якості особистості: низька розумова пра=
цездатність, слабка пам'ять, знижений інтелект, недо=
статня загальна і професійна грамотність; відсутність
прогностичних здібностей, знижена пізнавальна ак=
тивність; відсутність мотивації на досягнення успіхів у
роботі, байдужість до професії.
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Проблема вдосконалення кадрового складу судів не один
рік турбує суспільство, проте гострота її не зменшується. В
умовах посилення судової влади, підвищення ролі судів у
захисті прав людини відбуваються серйозні зміни в наван=
таженні суддів, в характеристиці справ, які ними розгляда=
ються, тому проблема стає ще більш гострішою.
З метою запровадження європейських стандартів добору
кандидатів на посаду судді Академія суддів України розро=
била програми, а також 790 тестів та 180 ситуативних зав=
дань для виявлення знань та рівня професійної підготовки
кандидатів на посаду судді з 14 галузей права, а саме: кон=
ституційне право, Конвенція про захист прав людини і ос=
новоположних свобод та рішення Європейського суду з
прав людини, судоустрій та статус суддів, цивільне право,
цивільний процес, фінансове право, банківське право,
кримінальне право, кримінальний процес, земельне пра=
во, трудове право.
За результатами спеціального засідання експертної групи
та розробників завдань, що відбулося 24 листопада 2006
року, була визнана необхідність пілотної апробації тесто=
вих завдань в трьох регіонах України з метою перевірки
рівня складності та подальшого удосконалення розробле=
ного матеріалу.
Рішенням Ради суддів України від 8 грудня 2006 р. та рішен=
ням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 7 груд=
ня 2006 р. була визнана необхідність апробації тестових
завдань для перевірки рівня складності та подальшого
удосконалення матеріалу, розробленого Академією суддів
України, провести денне навчання з особами, які перебува=
ють у кадровому резерві, шляхом тестування та виконання
ними ситуативних завдань. Навчання передбачено було
провести у Кваліфікаційній комісії суддів загальних судів
Одеського апеляційного округу, Кваліфікаційній комісії
суддів загальних судів Харківського апеляційного округу, у
Кваліфікаційній комісії м. Києва та Кваліфікаційній комісії
суддів господарських судів України.
Експеримент проводився:

– 27 лютого 2007 р. в Одеському апеляційному окрузі;
– 1 березня 2007 р. в Харківському апеляційному окрузі;
– 3 березня 2007 р. в Київському апеляційному окрузі.
– 16 березня 2007 р. у Кваліфікаційній комісії суддів гос=

подарських судів.
Експеримент проходив в два етапи: тестування та вирі=
шення ситуативних завдань. 
З метою усунення суб'єктивного підходу під час оцінюван=
ня знань кандидатів на посаду судді іспит проводився з
дотриманням умов анонімності.
Кожний кандидат на посаду судді методом випадкової са=

мостійної вибірки отримував завдання в закритому кон=
верті з певним номером. З метою перевірки знань канди=
дата на посаду судді під час виконання письмового
завдання заборонялось користуватися мобільними теле=
фонами.
Під час тестування заборонялося використання норматив=
но=правової бази.
Під час вирішення ситуативних завдань учасникам експе=
рименту надавалась можливість користуватися норматив=
ними актами — кодексами та електронною базою
"Ліга=закон".
На проведення тестування передбачалось 2 години. Три=
валість вирішення ситуативного завдання — не більше
1 години.
За правильну відповідь на одне питання тесту виставлявся 1
бал. Ситуативне завдання вирішувалось шляхом постанов=
лення правового діагнозу правовій ситуації. Відповідь по=
винна обґрунтовуватись посиланнями на нормативні акти.
Під час оцінювання відповіді враховувались правильність
застосування чинного законодавства, належна оцінка всіх
доказів (фактів), логічна структура висновків, використан=
ня правових термінів, грамотність. Максимальна кількість
балів за вирішення ситуативного завдання складала 20.
Складання тестів та вирішення ситуативних завдань викону=
валися під контролем членів кваліфікаційної комісії суддів.
З метою об'єктивної оцінки процедури проведення пере=
вірки професійних знань під час експерименту були при=
сутні незалежні експерти: у м. Одеса — проф. Завальнюк
Володимир Васильович, у м. Харкові — проф. Марочкін
Іван Єгорович, у м. Києві — голова Кваліфікаційної комісії
адвокатів м. Києва Рафальська  Інна Владиславівна.
Максимальна кількість балів, яку можливо було набрати за
результатами обох етапів, — 60 (40 балів за відповіді на
тести і 20 балів за вирішення ситуативного завдання).
Прохідними були визнані 40 балів (25 балів — за тести і 15
балів за ситуативне завдання).
Результати експерименту виявились наступними:
мм..  ООддеессаа
Взяли участь у тестуванні 15 осіб (співробітники ТУ ДСА,
помічники суддів, юрисконсульти, державні виконавці від=
ділу примусового виконання рішень ДВС), з них набрали: 

0 — 20 балів — 2 особи;
21— 39 балів — 8 осіб;
40—60 балів — 5 осіб.

мм..  ХХааррккіівв  
Взяли участь 23 особи (помічники суддів апеляційних су=
дів, адвокати, юрисконсульти, доцент кафедри НЮАУ іме=
ні Ярослава Мудрого), з них набрали: 

УДОСКОНАЛЕННЯ ДОБОРУ КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СУДДІ

ЯК ЗАСАДА ЗАПРОВАДЖЕННЯ СПРАВЕДЛИВОГО СУДОЧИНСТВА

(РЕЗУЛЬТАТИ ПІЛОТНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕСТУВАННЯ)

завiдуюча кафедрою кримiнального судочинства Академiї суддiв України
ААххттииррссььккаа  НН..ММ..
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21— 39 балів — 14 осіб;
40—60 балів — 8 осіб.

мм..  ККииїївв  
Взяли участь 10 осіб (адвокати, співробітники ТУ ДСА, по=
мічник судді, юрисконсульт Київського обласного психо=
неврологічного медичного об'єднання, співробітники ДПІ,
співробітники міжрайонного управління юстиції, співро=
бітник юридичного департаменту "Київгаз"), з них набрали: 

0 — 20 балів — 1 особа;
21— 39 балів — 8 осіб;
40—60 балів — 1 особа.

мм..  ККииїївв  ((ккааннддииддааттии  ннаа  ппооссааддуу  ссууддддіі  ггооссппооддааррссььккооггоо  ссууддуу))
0 — 20 балів — 0 осіб;
21— 39 балів — 9 осіб;
40—60 балів — 7 осіб.

Форма тестування розроблена з урахуванням досвіду країн
Європейського Союзу. Зручність полягає у тому, що техніч=
на матриця визначає методичне надання відповіді (зліва
спеціально передбачені клітини для проставлення познач=
ки), тестові питання розділені за галузями права для акцен=
туації уваги на особливостях правових інститутів.
Питання письмового тесту сформульовані вдало, точно.
Вони розроблені з урахуванням правових аксіом, які не
викликають альтернативного тлумачення. Ці поняття є ал=
горитмом правозастосовчої діяльності.
Точність відповіді дає змогу визначити рівень оволодіння
правовими знаннями, детальність вивчення положень ко=
дексів, постанов Пленуму Верховного суду України тощо.
Варто відмітити, що експертами в якості позитиву було
вказано на ту обставину, що розробниками тестів врахова=
ні зміни в чинному законодавстві на час проведення тес=
тування, тестові питання мають на меті з'ясувати наскільки
кандидат на посаду судді відслідковує зміни в чинному за=
конодавстві.
Тести містять запитання з Конвенції прав та основополож=
них свобод людини, що відповідає вимогам Концепції,
затвердженої Указом Президента України від 10.05.2006 р.
Ситуативні завдання дають підстави для визначення вмін=
ня кандидата на посаду судді застосовувати норми права,
оцінювати доказову базу, логічно робити висновки, тлума=
чити норми права.
Здатність оцінити життєву ситуацію, дати правову оцінку
та поставити в стислий час правовий діагноз оцінювались
саме за результатами вирішення ситуативних завдань.
За результатами пілотного впровадження можна зробити
висновки:
Запровадження перевірки рівня професійної підготовки є
конче необхідною новацією, оскільки прозорість проце=
дури добору та кар'єрного просування судді є засадою
справедливого судочинства.
Ст. 91 Закону України "Про судоустрій України" закріпила
положення про те, що кваліфікаційний іспит повинен бу=
ти письмовим. Закон України "Про Вищу раду юстиції" пе=
редбачає за необхідне підготовку також письмової роботи
(реферату). Але, на нашу думку, виконання реферату не
може відобразити рівень фахової підготовки. Виконання

тестових та ситуативних завдань є оптимальним варіан=
том перевірки знань.
Як відмічалося незалежними експертами, з метою удоско=
налення процедури кваліфікаційного іспиту необхідно:
1. Розширити коло галузей права, за якими розробити тес=
тові завдання, зокрема — включити сімейне, податкове,
банківське право тощо.
2. Збільшити кількість тестових завдань як загалом, так і за
окремими галузями (один варіант повинен містити 150—
180 питань).
3. Запропонувати вирішення ситуативного завдання у виг=
ляді процесуального документу (рішення, вироку) , а не у
формі загального викладу відповіді за практикою вищих
навчальних закладів.
4. Запровадити з метою анонімності кодування учасників
іспиту.
5. Розробити програмне забезпечення для проведення
тестування, що сприятиме автоматичній вибірці завдань з
масиву загальної бази.
6. Окрім тестових завдань і правових ситуацій, необхідно
передбачити перелік питань для співбесіди.
7. Необхідно відмовитися від поділу питань чітким зазна=
ченням розділу (галузі права). Існуючий підхід може роз=
глядатися як підказка, чого треба уникати. Кандидат на
посаду судді повинен самостійно орієнтуватися в особли=
востях цивільного, кримінального, адміністративного,
господарського судочинства.
8. З метою з'ясування рівня розуміння положень Європей=
ської конвенції доцільно питання, які стосуються європей=
ських стандартів дотримання прав людини, пов'язувати з
конкретними питання чинного законодавства. Наявне від=
галуження загальних положень Конвенції не стимулює до
усвідомлення необхідності їх застосування в судочинстві
України. 
Таким чином, запровадження єдиної системи добору кан=
дидатів на посаду судді в системі загальних, господарських
та адміністративних судів:
1) буде сприяти уніфікованому підходу до процедури скла=
дання кваліфікаційного іспиту, залежно від результатів
якого кваліфікаційна комісія зможе дати ґрунтовний вис=
новок про підготовленість кандидата на посаду судді або
вмотивований висновок про відмову в такій рекомендації;
2) анонімність складання письмового іспиту забезпечить
уникнення елементу суб'єктивізму оцінювання результатів
іспиту;
3) визначення імперативу знань під час конкурсного добо=
ру на посаду судді стане чинником запровадження євро=
пейських стандартів в Україні.
Найкращі результати під час пілотного впровадження екс=
перименту по тестуванню кандидатів на посаду судді пока=
зали помічники суддів.
Цей факт ще раз підтверджує положення про необхідність
запровадження в Україні спеціальної підготовки канди=
датів на посаду судді та їх стажування у судах з метою
профільного формування фахівця, що буде сприяти вдос=
коналенню судочинства та утвердженню справедливого
суду відповідно до європейських стандартів.
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Проект USAID "Україна: верховенство права" у спів=
праці зі Спільною програмою Європейської Комісії
і Ради Європи з вдосконалення функціонування
правосуддя в Україні разом з Верховним судом Ук=
раїни та Вищою кваліфікаційною комісією суддів
України організували і провели серію семінарів=
тренінгів за темою "Підбір суддівських кадрів і дис=
циплінарна відповідальність суддів".
Основною метою проведених заходів стало поши=
рення іноземного і світового досвіду з питань під=
бору та призначення на посаду судді, а також
притягнення до дисциплінарної відповідальності
суддів.
З наміром залучити максимальну кількість членів з
усіх 14 кваліфікаційних комісій (Вищої кваліфіка=
ційної комісії, 10 комісій апеляційних округів,
комісії військових судів та 2 спеціалізованих квалі=
фікаційних комісій)  програму семінарів=тренінгів
було розбито на три — по одному дводенному за=
ходу у східному, центральному та західному регіо=
нах. 
Зазначені заходи розпочалися в м. Києві (12—13 лю=
того 2007 року),  на яких були присутні члени квалі=
фікаційних комісій суддів загальних судів Київського,
Житомирського та Севастопольського апеляційних
округів. Членів Вищої кваліфікаційної комісій суддів
України було запрошено в якості тренерів. 

Наступний семінар=тренінг було проведено в Іва=
но=Франківську (15—16 лютого), в якому взяли
участь члени кваліфікаційних комісій суддів госпо=
дарських, адміністративних та військових судів Ук=
раїни, а також члени кваліфікаційної комісії суддів
загальних судів Львівського та Одеського апеляцій=
ний округів.
На закінчення серії цих заходів члени кваліфікацій=
них комісій суддів загальних судів Донецького,
Дніпропетровського, Запорізького, Луганського та
Харківського апеляційних округів отримали мож=
ливість почути про досвід у сфері підбору та дис=
циплінарної відповідальності суддів, який існує у
деяких іноземних країнах, на семінарі=тренінгу, що
було проведено у м. Дoнeцьку 19 і 20 лютого 2007
року. У цьому семінарі також взяли участь представ=
ники територіального управління Державної судо=
вої адміністрації у Дніпропетровській області.
Необхідно зазначити, що для поширення іноземно=
го досвіду було зібрано унікальну команду тренерів,
які представляли різні країни світу з двох континен=
тів. Для представлення різних систем підбору та від=
повідальності суддів організаторами зазначених
заходів було запрошено таких іноземних експертів:
суддю Бетті Барто (Апеляційний суд штату Індіана,
США); суддю Денніса Жарделя (голову Апеляційно=
го суду, Екс=ан=Прованс, Франція); доктора права

Серія семінарів1тренінгів розпочалася 12 лютого 2007 року в м. Києві

РЕАЛІЗОВАНА СПІЛЬНА ПРОГРАМА З ПРОВЕДЕННЯ СЕРІЇ

СЕМІНАРІВ9ТРЕНІНГІВ

ДЛЯ ЧЛЕНІВ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ КОМІСІЙ
Радник з питань права та політики 

Проекту USAID "Україна: верховенство права"
ББііррююккоовв  ОО..ММ..
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Корнелію Вьольк (координатора проекту "Спільна
програма Єврокомісії та Ради Європи по вдоскона=
ленню функціонування правосуддя в Україні", суд=
дю Земельного суду м. Гамбург, Німеччина); доктора
наук Віргіліюса Валанчюса (голову Вищого адмініс=
тративного суду, Литовська Республіка); суддю Єфа=
нова Олександра (члена Вищої кваліфікаційної
колегії Російської Федерації) та кандидата юридич=
них наук Шібанова Олександра (директора Росій=
сько=американського суддівського партнерства). 
В якості українських тренерів виступили Самсін
Ігор Леонович, голова Вищої кваліфікаційної комі=
сії суддів України, Войтюк Ірина Анатоліївна, ректор
Академії суддів України, а також члени Вищої квалі=
фікаційної комісії суддів України — Коліушко Ігор

Борисович, Філатов Василь Миколайович, Васищак
Ігор Миколайович  та Фадєєва Ніна Миколаївна.
Однією з важливих форм роботи учасників тренінгів
стала участь членів кваліфікаційних комісій у малень=
ких групах для обговорення проблем за обраною те=
матикою і вироблення конкретних пропозицій. 
Іноземні тренери розповіли учасникам семінарів
про процедури призначення на посаду судді у
Франції, США, Литовській Республіці, Російській
Федерації, а також  про форми дисциплінарної від=
повідальності за порушення етичних норм і правил
поведінки як в суді, так й за його межами і особли=
вості їх застосування.
Зокрема, пані Бетті Барто повідомила учасникам се=
мінарів=тренінгів, що в США існують принаймні де=

Суддя Бетті Барто проводить засідання однієї з робочих груп

Суддя Денніс Жардель (праворуч) та Девід M. Вон, керівник проекту "Україна: верховенство права"
(ліворуч), на семінарі1тренінгу в м. Києві
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кілька систем підбору кандидатів на посаду судді та
їх відповідальності: крім окремої системи для феде=
ральних судів, у кожному штаті країни існують свої
правила. 
Суддя Віргіліюс Валанчюс свою презентацію побу=
дував на вимогах щодо підбору кандидатів на по=
саду суддів, що існують в Європейському Союзі,
серед яких Рекомендація Комітету міністрів Ради
Європи № R (94) 12 щодо незалежності, ефектив=
ності та ролі суддів, Основні принципи ООН щодо
незалежності судових органів, затверджені VII
Конгресом ООН у 1985 році, та низка висновків
Консультативної ради європейських суддів щодо
стандартів незалежності судових органів та нез=
мінності суддів. 
Представник суддівського корпусу Франції Денніс
Жардель продемонстрував спеціальне видання, в
якому публікується інформація про вакансії, приз=
начення суддів та матеріали з притягнення суддів до
відповідальності. У своєму виступі він зупинився на
особливостях призначення суддів у Франції та пов=
новаженнях Вищої ради юстиції у процедурах при=
тягнення суддів до відповідальності. 
Член Вищої кваліфікаційної колегії суддів Росій=
ської Федерації, який є головою Одинадцятого
арбітражного апеляційного суду (м. Самара), Олек=
сандр Єфанов розповів про процедури щодо підбо=
ру суддів та формування суддівського корпусу в
Росії. Олександр Шібанов, директор Російсько=аме=
риканського суддівського партнерства, доповів про
процедуру притягнення суддів до відповідальності в
цій сусідній країні. 
Українські учасники семінарів=тренінгів були раді
обговорити схожі проблеми у зазначеній сфері,
більшість яких російські колеги вже розв'язали в хо=
ді проведеної реформи. Російські експерти охоче

поділилися досвідом діяльності суддівського само=
врядування в цій країні та надали поради колегам з
України. 
Члени кваліфікаційних комісій, які взяли участь у
семінарах=тренінгах, відмітили вдалий склад тре=
нерів, які презентували широкий спектр світових
систем щодо підбору суддів та їх відповідальності і
які активно брали участь в обговоренні тих проб=
лем, які існують в Україні, в результаті чого були
сформульовані конкретні рекомендації своїм ук=
раїнським колегам як щодо вдосконалення від=
повідного законодавства, так й покращення
практики його застосування у діяльності кваліфі=
каційних комісій.
Практично всі учасники семінарів=тренінгів, що
проходили під егідою Вищої кваліфікаційної комі=
сії судді України, залишилися задоволені своєю
участю в них. Вони відмітили, що це практично
перший такий захід, в якому члени кваліфікаційних
комісій по всій України змогли зібратися разом і не
тільки вивчити іноземну практику і досвід, але й об=
говорити між собою існуючі проблеми у цій сфері,
які потребують вирішення в процесі здійснення ре=
формування законодавства про судоустрій та статус
суддів.

Серія семінарів1тренінгів широко висвітлювалися
у пресі. Деякі матеріали можна знати в мережі Ін1
тернет на такими адресами: 
http://www.yurpractika.com/article.php?id=10007163
та 
http://www.zib.com.ua/article/1172573861576/?print).

Фотоматеріал для статті надано з архіву
Проекту USAID "Україна: верховенство права"

Олександр Єфанов (в центрі) і Олександр Шібанов (праворуч) роблять презентацію 
на семінарі1тренінгу в м. Донецьку
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ССееррггееййччуукк  ООллеегг  ААннааттооллііййооввиичч
Суддя Вищого адміністративного суду України

Народився 8 грудня 1966 року в м. Севастополі. Свою трудову діяльність за фахом Сер=
гейчук О.А. розпочав після закінчення Одеського державного університету ім. І.І.Мечни=
кова. Із серпня 1991 року по жовтень 1992 року був стажистом судді та народним
засідателем Нахімовського районного суду м. Севастополя. Відповідно до Постанови
Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 15.05.1992 року № 83=1 "Про
покладення виконання обов'язків народних суддів районних (міських) народних судів
Республіки Крим на народних засідателів" з жовтня 1992 року по червень 1993 року пра=
цював виконуючим обов'язки народного судді Нахімовського районного суду м. Севас=
тополя. Рішенням Севастопольської міської ради народних депутатів шістнадцятої сесії
21=ого скликання від 27 травня 1993 року № 314 "Про обрання суддів районних судів м.
Севастополя" обраний суддею Нахімовського районного суду м. Севастополя. Рішенням
Севастопольської міської ради народних депутатів п'ятої сесії 22=го скликання від 5 квіт=
ня 1995 року № 89 "Про обрання заступника голови Нахімовського районного суду м. Се=
вастополя" обраний заступником голови Нахімовського районного суду м. Севастополя.
Постановою Верховної Ради України від 18 березня 1999 року № 511=XIV "Про обрання
суддів" обраний суддею Нахімовського районного суду м. Севастополя безстроково. З 21
січня 2002 року працював на посаді начальника Севастопольського міського управління
юстиції. Постановою Верховної Ради України від 16 грудня 2004 року № 2258=ІУ "Про об=
рання суддів" обраний суддею Київського міжобласного апеляційного господарського
суду безстроково. Постановою Верховної Ради України від 22 грудня 2005 року № 3282=
IV обраний на посаду судді Вищого адміністративного суду України безстроково. Рішен=
ням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 9 червня 2006 року присвоєно
другий кваліфікаційний клас судді. Член президії Вищого адміністративного суду Украї=
ни. Рішенням конференції суддів адміністративних судів України від 19 травня 2006 ро=
ку за № 3 Сергейчука Олега Анатолійовича обрано членом Кваліфікаційної комісії суддів
адміністративних судів України, а 26 травня 2006 року на засіданні Кваліфікаційної комі=
сії суддів адміністративних судів України — головою цієї комісії.

ББааччуунн  ООллеегг  ВВооллооддииммииррооввиичч
Голова Окружного адміністративного суду міста Києва

Народився 5 квітня 1960 року в місті Львові. У 1982 році закінчив Львівський національ=
ний університет імені Івана Франка, після закінчення якого працював на різних посадах
в прокуратурі Львівської області. У червні 1990 року рішенням сесії Львівської обласної
ради обраний на посаду голови Червоноармійського районного народного суду міста
Львова (пізніше Личаківський районний суд міста Львова). Постановою Верховної Ради
України від 6 квітня 2000 року обраний на посаду судді безстроково.  Указом Президента
України від 25 січня 2001 року за № 52/2001 переведений на посаду голови Франківсько=
го районного суду міста Львова. У березні 2001 року обраний суддею Арбітражного суду
міста Києва з наступним призначенням Президентом України на посаду заступника, а 2
січня 2002 року — 1=го заступника голови Господарського суду міста Києва. Постановою
Верховної Ради України від 16 березня 2006 року № 3565=ІV обраний на посаду судді Ок=
ружного адміністративного суду міста Києва, а Указом Президента України від 9 червня
2006 року № 501/2006 призначений головою цього суду. Рішенням Кваліфікаційної ко=
місії суддів загальних судів Львівської області від 21 грудня 2000 року йому присвоєно II
кваліфікаційний клас судді. Указом Президента України від 23 серпня 2004 року йому

ВІДОМОСТІ ПРО СКЛАД КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ СУДДІВ

АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ УКРАЇНИ 
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ійприсвоєно почесне звання "заслужений юрист України". Рішенням конференції суддів
адміністративних судів України від 19 травня 2006 року за № 3 Бачуна Олега Володими=
ровича обрано членом Кваліфікаційної комісії суддів адміністративних судів України.

ББііссиикк  ВВііккттооррііяя  ООллееккссааннддррііввннаа
Начальник відділу з питань забезпечення реалізації повноважень
міністра юстиції у сфері судоустрою 
Департаменту законодавства про правосуддя,
правоохоронну діяльність та боротьбу із злочинністю
Міністерства юстиції України

Народилася 12 жовтня 1976 року у с.м.т. Народичі, Житомирської області. У 1998 році за=
кінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка; спеціальність за освітою —
правознавство. Трудову діяльність розпочала у 1994 році інспектором відділу кадрів уп=
равління капітального будівництва Київського політехнічного інституту. З 1995 року
працювала помічником юриста малого підприємства "Імпульс" у місті Києві. З жовтня
1998 року працює в Міністерстві юстиції України: провідним консультантом, головним
консультантом управління законодавства про правосуддя, охорону правопорядку та
оборону, головним спеціалістом Департаменту законодавства про правосуддя, кримі=
нального і процесуального права та про адміністративну відповідальність, а з вересня
2003 року — начальником відділу кримінального та процесуального права, начальни=
ком відділу з питань забезпечення реалізації повноважень Міністра юстиції у сфері су=
доустрою Департаменту законодавства про правосуддя, правоохоронну діяльність та
боротьбу із злочинністю. Наказом в.о. міністра юстиції України від 3 лютого 2005 року
за № 218/7 Бісик Вікторію Олександрівну призначено членом Кваліфікаційної комісії
суддів адміністративних судів України.

ГГааммааннккоо  ООллееккссааннддрр  ІІввааннооввиичч
Суддя Вищого адміністративного суду України

Народився 11 лютого 1957 року в селищі Головно, Любомльського району Волинської
області. У 1981 році закінчив Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е.Дзержинського.
Після здобуття вищої юридичної освіти працював слідчим, начальником слідчого відді=
лення Володимир=Волинського РВВС м. Володимира=Волинського, з вересня 1986 року
— слідчий УВС Кримського облвиконкому. З червня 1987 року до червня 2005 року пра=
цював суддею Київського районного суду м. Сімферополя Автономної Республіки Крим.
З квітня 1990 року по березень 2001 року обіймав посаду голови цього суду, а до серпня
2004 року — виконував обов'язки по цій посаді. Постановою Верховної Ради України від
2 червня 2005 року за № 2638=IV обраний на посаду судді Вищого адміністративного су=
ду України безстроково. Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від
5 жовтня 2006 року присвоєно перший кваліфікаційний клас судді. Нагороджений По=
чесною грамотою Ради суддів України, Почесною відзнакою Спілки юристів України. Рі=
шенням конференції суддів адміністративних судів України від 19 травня 2006 року за
№ 3 Гаманка Олександра Івановича обрано членом Кваліфікаційної комісії суддів адмі=
ністративних судів України, а 26 травня 2006 року на засіданні Кваліфікаційної комісії
суддів адміністративних судів України — заступником голови цієї комісії.

ЛЛееооннттооввиичч  ККааттееррииннаа  ГГррииггооррііввннаа
Суддя Вищого адміністративного суду України

Народилася 21 листопада  1953 року в с. Березівка, Маньківського району, Черкаської
області. Після закінчення в 1978 році Київського державного університету імені
Т.Г. Шевченка до жовтня 1979 року стажувалася у Києво=Святошинському районному на=
родному суді Київської області. З жовтня 1979 року по грудень 1992 року працювала суд=
дею Києво=Святошинського районного народного суду Київської області. З жовтня 1992
року по березень 2006 року працювала суддею Київського обласного суду, який набув
статус Апеляційного суду Київської області в 2001 році. Постановою Верховної Ради Ук=
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ій раїни від 26 грудня 2002 року за № 413=IV Леонтович К. Г. обрано суддею Апеляційного
суду Київської області безстроково. Постановою Верховної Ради України від 16 березня
2006 року № 3565=IV обрана на посаду судді Вищого адміністративного суду України
безстроково. З березня 2006 року по теперішній час працює суддею Вищого адміністра=
тивного суду України. Рішенням Кваліфікаційної комісії суддів судів Київської області
від 25 січня 1996 року присвоєно перший кваліфікаційний клас судді. За добросовісне
виконання службових обов'язків неодноразово заохочувалася подякою Академії суддів
України "За вагомий внесок у розбудову нової системи суддівської освіти України", а та=
кож Почесною грамотою Вищого адміністративного суду України. Рішенням конферен=
ції суддів адміністративних судів України від 19 травня 2006 року за № 3 Леонтович
Катерину Григорівну обрано членом Кваліфікаційної комісії суддів адміністративних
судів України, а 26 травня 2006 року на засіданні Кваліфікаційної комісії суддів адмініс=
тративних судів України секретарем цієї комісії.

ММааллииннннииккоовваа  ЛЛююддммииллаа  ФФееддооррііввннаа
Радник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Народилася у 1939 році в Києві в робітничій сім'ї. Трудову діяльність розпочала обплі=
тальницею на київському заводі "Укркабель". У 1965 році закінчила юридичний факуль=
тет Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю
правознавство. Фахову діяльність розпочала у 1958 році секретарем судової Колегії в
цивільних справах Верховного суду України. Працювала секретарем судового засідання,
судовим виконавцем Подільського районного народного суду м. Києва, старшим кон=
сультантом судової Колегії в цивільних справах Верховного Суду України. У 1975 році
обрана суддею Ленінградського районного суду м. Києва. У 1978 році — суддею Київ=
ського міського суду, а з 1984 року — суддею Верховного суду України. У вересні 1996 ро=
ку на третьому (позачерговому) з'їзді суддів України призначена суддею
Конституційного Суду України. Заслужений юрист України. 1982 року нагороджена ор=
деном "Знак Пошани", 1999 року — орденом Княгині Ольги III ступеня, орденом "За зас=
луги" ІІІ ступеня. Обиралася членом Президії Верховного суду України. Була членом
Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при
Кабінеті Міністрів України. Входила до складу експертної групи з питань підготовки
проектів міжнародних договорів про правові відносини та правову допомогу в цивіль=
них, шлюбно=сімейних та кримінальних справах і робочої групи з підготовки проекту
Цивільного процесуального кодексу. Малинникова Людмила Федорівна припинила
повноваження судді Конституційного Суду України з 03.12.2004 року. Розпорядженням
уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 11 квітня 2007 року за
№ 05/7=07 Малинникову Людмилу Федорівну призначено членом Кваліфікаційної комі=
сії суддів адміністративних судів України.

РРяяббоошшааппккаа  РРууссллаанн  ГГееооррггііййооввиичч
Директор Департаменту законодавства про правосуддя,
правоохоронну діяльність
та боротьбу із злочинністю Міністерства юстиції України.

Народився 14 жовтня 1976 року у с.м.т. Зеленогірське, Любашівського району, Одеської
області. У 1998 році закінчив Міжнародний Соломонів університет; спеціальність за ос=
вітою — правознавство. Трудову діяльність розпочав у 1998 році в Міністерстві юстиції
України, де послідовно обіймав посади головного спеціаліста, заступника начальника
управління, заступника директора Департаменту законодавства про правосуддя, кримі=
нального і процесуального права та про адміністративну відповідальність. З жовтня
2001 року — служба в органах кримінально=виконавчої системи Держаного департа=
менту України з питань виконання покарань. З грудня 2001 року — заступник директо=
ра Департаменту законодавства про правосуддя, кримінального і процесуального права
та про адміністративну відповідальність Міністерства юстиції України. З листопада 2002
року — директор Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві
юстиції України. З грудня 2003 року — директор Департаменту законодавства про пра=
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ійвосуддя, правоохоронну діяльність та боротьбу із злочинністю Міністерства юстиції Ук=
раїни. У 2004 році отримав відзнаку Міністерства юстиції України — знак "За заслуги".
Наказом в.о. міністра юстиції України від 3 лютого 2005 року за № 218/7 Рябошапку Рус=
лана Георгійовича призначено членом Кваліфікаційної комісії суддів адміністративних
судів України.

ССттииччииннссььккиийй  ББррооннііссллаавв  ССттааннііссллааввооввиичч
Заступник голови Київської міської державної адміністрації —
керівник апарату виконавчого органу Київради

Народився 12 серпня 1958 року у с. Карабачин Брусилівського району Житомирської
області. У 1976 році закінчив Чернігівський юридичний технікум, а у 1986 році Київ=
ський державний університет ім. Т.Г. Шевченка; спеціальність за освітою — правоз=
навство. Трудову діяльність розпочав у 1976 році інспектором відділу соціального
забезпечення виконкому Московської районної ради депутатів трудящих міста Києва.
З 1977 року по 1979 рік — служба в армії. З 1980 року по 1987 рік працював інспекто=
ром, старшим інспектором, провідним спеціалістом, головним юрисконсультом Мі=
ністерства соціального забезпечення УРСР у місті Києві. З 1987 року по 1990 рік —
аспірант, молодший науковий співробітник Інституту держави і права АН УРСР у міс=
ті Києві. З 1990 року по 1992 рік працював старшим, головним науковим консультан=
том Секретаріату Верховної Ради України. З 1992 року по 1994 рік — головний
консультант Юридичної служби Президента України. З 1994 року по 2001 рік працю=
вав в Міністерстві юстиції України — заступником, першим заступником Міністра юс=
тиції України. З 2002 року працює у Київській міській державній адміністрації
керівником апарату, а з 1 жовтня 2003 року заступником голови Київської міської дер=
жавної адміністрації — керівником апарату виконавчого органу Київської міської ра=
ди (Київської міської державної адміністрації). Має вчене звання кандидата
юридичних наук (1992 р.), науковий ступінь доцента (1996 р.), почесне звання "заслу=
жений юрист України" (1997 р.), Почесну грамоту Кабінету Міністрів України (2003 р.),
орден "За заслуги" ІІІ ступеня (2004 р.), Почесну грамоту Верховної Ради України
(2005 р.). Рішенням Київської міської ради від 24 лютого 2005 року за № 116/2692 Сти=
чинського Броніслава Станіславовича призначено членом Кваліфікаційної комісії
суддів адміністративних судів України.

ЧЧааллиийй  ССееррггіійй  ЯЯккооввиичч
Суддя Вищого адміністративного суду України

Чалий Сергій Якович, народився 29 жовтня 1953 року в м. Рівне. Після закінчення у
1979 році Харківського юридичного інституту працював в органах прокуратури Рівнен=
ської області: з липня 1979 року по квітень 1982 року старшим слідчим прокуратури
м.Рівне; з квітня 1982 року по серпень 1987 року — прокурором Володимирецького ра=
йону Рівненської області; з серпня 1987 року по липень 1988 року — старшим слідчим
прокуратури м.Рівне; з липня 1988 року по січень  1994 року — помічником прокурора,
прокурором відділу, старшим помічником прокурора Рівненської області. Постановою
Верховної Ради України від 23 грудня 1993 року за № 3775=ХІІ Чалого С.Я. обрано суд=
дею Рівненського обласного суду. Указом Президента України від 27 березня 1998 року
за № 227/98 Чалого С.Я. призначено суддею Херсонського обласного суду, а Указом Пре=
зидента від 02.09.1999 р. за № 956/99 — заступником голови Херсонського обласного су=
ду — головою судової колегії в кримінальних справах (з 2001 року по 2004 рік —
заступник голови Апеляційного суду). З 2004 року по 2005 рік  працював суддею Апеля=
ційного суду Херсонської області. Постановою Верховної Ради України від 2 червня
2005 року №2638=IV обраний на посаду судді Вищого адміністративного суду України
безстроково. Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 25 листопада
2005 року присвоєно перший кваліфікаційний клас судді. Рішенням конференції суддів
адміністративних судів України від 19 травня 2006 року за № 3 Чалого Сергія Яковича
обрано членом Кваліфікаційної комісії суддів адміністративних судів України.



44

ІІННФФООРРММААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ВВІІССННИИКК  ВВИИЩЩООЇЇ  ККВВААЛЛІІФФІІККААЦЦІІЙЙННООЇЇ  ККООММІІССІІЇЇ  ССУУДДДДІІВВ  УУККРРААЇЇННИИ    ||    ВВИИППУУССКК  11    ||    22000077    ||

Ск
ла

д 
ко

м
іс

ій ШШеерреенніінн  ЮЮрріійй  ЛЛееооннііддооввиичч
Суддя Севастопольського апеляційного адміністративного суду

Народився 28 серпня 1957 року у селищі міського типу Приазовське, Приазовського ра=
йону Запорізької області. У 1988 році закінчив Харківський юридичний інститут імені
Ф.Е. Дзержинського. Свою трудову діяльність за фахом розпочав у 1986 році старшим
юрисконсультом Севастопольського заводу "Південмаш", в 1990 році обраний народ=
ним суддею Балаклавського районного суду м. Севастополя. У 1992 році Шереніна Ю.Л.
призначено на посаду начальника управління юстиції Севастопольської міської держ=
адміністрації. З 1994 року Шеренін Ю.Л. народний депутат України. У цей період він
обіймав посаду голови підкомісії з конституційних реформ Комісії Верховної Ради Ук=
раїни з питань правової політики і судово=правової реформи. Згідно Указу Президента
України від 13 травня 1998 року № 462/98 призначений на посаду голови Господарсько=
го суду Автономної Республіки Крим. Постановою Верховної Ради України від 19 червня
2003 року №1017/ІУ Шереніна Юрія Леонідовича обрано суддею Господарського суду
Автономної Республіки Крим безстроково. Указом Президента України від 24 грудня
2003 року №1483/2003 Шереніна Юрія Леонідовича повторно призначено на посаду го=
лови Господарського суду Автономної Республіки Крим. Постановою Верховної Ради Ук=
раїни від 17 листопада 2005 року № 3113=ІV обраний на посаду судді Севастопольського
апеляційного адміністративного суду. Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України від 13 травня 1998 року Шереніну Ю.Л. присвоєно другий кваліфікаційний клас
судді. За сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків, вагомий внесок у роз=
виток судово=правової реформи  його нагороджено орденом "За заслуги" III ступеня, ме=
даллю Верховної Ради України "Десять років незалежності України", Почесною
відзнакою Вищого арбітражного суду України II ступеня, присвоєно почесне звання
"заслужений юрист України",  "заслужений юрист Автономної Республіки Крим". Рішен=
ням конференції суддів адміністративних судів України від 19 травня 2006 року за № 3
Шереніна Юрія Леонідовича обрано членом Кваліфікаційної комісії суддів адміністра=
тивних судів України.

ЯЯррееммаа  ТТееттяяннаа  ВВііккттооррііввннаа
Начальник управління правового забезпечення секретаріату Київради

Народилася 24 вересня 1953 року у с. Погребище Плисківського району Вінницької об=
ласті. Трудову діяльність розпочала в 1971 році юристом заготконтори Чуднівської рай=
споживспілки. У 1980 році закінчила юридичний факультет Київського державного
університету імені Тараса Шевченка. З 1980 по 1992 рр. працювала юрисконсультом, ви=
конуючою обов'язки начальника юридичного відділу виконавчого комітету Київської
міської ради народних депутатів. З 1996 по 2000 рр. була призначена на посаду заступ=
ника начальника Головного управління майном виконавчого органу Київради (Київ=
ської міської державної адміністрації). У 2000 році обіймала посаду начальника
управління корпоративних прав Головного управління зовнішньоекономічних зв'язків
та інвестицій. З 2000 по теперішній час — начальник управління правового забезпечен=
ня секретаріату Київради. З жовтня 2002 року Ярема Т.В. входить до складу Кваліфікацій=
ної комісії суддів господарських судів України від Київської міської ради. Рішенням
Київської міської ради від 24.02.05 р. № 116/2692 Ярему Т.В. призначено членом Квалі=
фікаційної комісії суддів адміністративних судів України. Заслужений юрист України.
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ДДооллггоовв  ЮЮрріійй  ДДммииттррооввиичч
Голова Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Харківського апеляційного округу,
суддя Апеляційного суду Харківської області

Народився 6 листопада 1951 року. Має вищу юридичну освіту. По закінченні у 1977 ро=
ці Харківського юридичного інституту працював з лютого 1978 року по грудень 1980
року на посаді судді Жовтневого районного суду м. Харкова, у грудні 1980 року обраний
суддею Харківського обласного (апеляційного) суду, з 1999 року — заступник голови су=
дової палати в кримінальних справах Апеляційного суду Харківської області. Має 1=й
кваліфікаційний клас судді. З 1991 року — голова Кваліфікаційної комісії суддів. Конфе=
ренцією суддів судів загальної юрисдикції Харківської області 15 вересня 2005 року Дол=
гов Ю.Д. обраний до складу Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Харківського
апеляційного округу. Професійний інтерес: питання удосконалення кримінально=про=
цесуального законодавства, законодавства про судоустрій України, питання добору суд=
дівських кадрів та дисциплінарної відповідальності суддів. Заслужений юрист України.

ГГллааддіійй  ССттееппаанн  ВВаассииллььооввиичч
Член Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Харківського апеляційного округу,
суддя Апеляційного суду Полтавської області

Народився у 1964 році у с. Кадубівці Чернівецької області. З 1982 року по 1984 рік про=
ходив службу в лавах Радянської Армії. По закінченні у 1989 році Харківського юридич=
ного інституту працював стажистом народного судді Київського районного суду
м. Полтави, з 1990 року по січень 1993 року працював стажистом помічника прокурора,
помічником прокурора Ленінського району м. Полтави, старшим слідчим прокуратури
м. Полтави. У 1993 році був обраний суддею Ленінського районного суду м. Полтави. З
березня 1998 року обіймає посаду судді Апеляційного суду Полтавської області. Має 1=й
кваліфікаційний клас судді. До складу Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів
Харківського апеляційного округу Гладія С.В. було обрано у 2002 році. Конференцією
суддів судів загальної юрисдикції Полтавської області від 16 вересня 2005 року обраний
повторно до складу Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Харківського апеля=
ційного округу. 

ДДооннккооггллоовв  ООллееккссааннддрр  ВВаассииллььооввиичч
Член Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Харківського апеляційного округу,
завідуючий відділом економічних прав Департаменту 
соціально1економічних та культурних прав громадян
Секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Народився 9 травня 1968 року у с. Нове Тарутине Тарутинського району Одеської області.
Впродовж 1987 — 1989 років проходив строкову військову службу у лавах Радянської Ар=
мії. У квітні 1990 року був прийнятий на службу до органів внутрішніх справ на посаду мі=
ліціонера патрульно=постової служби і у цьому ж році вступив до Київської вищої школи
МВС СРСР ім. Ф.Е. Дзержинського. Після закінчення навчання у 1994 році був направле=
ний у розпорядження Одеського обласного управління внутрішніх справ, де працював
дільничним інспектором міліції Тарутинського РВВС до квітня 1995 року. З травня 1995
року до червня 1997 року обіймав посаду командира навчального взводу факультету під=
готовки кадрів кримінальної міліції. З липня 1997 року — викладач=методист кафедри ци=
вільного права Національної академії внутрішніх справ. У вересні 1998 року вступив до

ВІДОМОСТІ ПРО СКЛАД КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ СУДДІВ

ЗАГАЛЬНИХ СУДІВ ХАРКІВСЬКОГО АПЕЛЦЦІЙНОГО ОКРУГУ
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вні 1999 року. З липня 1999 року до березня 2000 року обіймав посаду заступника коман=
дира роти по роботі з особовим складом ВДСО Харківського РУГУ МВС України в м. Києві.
Впродовж квітня—травня 2000 року працював науковим співробітником в Інституті при=
ватного права та підприємництва Академії правових наук України. На роботу на посаду
консультанта Секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини прий=
нятий у червні 2000 року, у теперішній час обіймає посаду завідуючого відділом економіч=
них прав Департаменту соціально=економічних та культурних прав громадян
Секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Розпорядженням
уповноваженого з прав людини від 24 жовтня 2005 року за № 14/7=05 призначений чле=
ном Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Харківського апеляційного округу. 

ЗЗааддоорроожжнниийй  ММииккооллаа  ІІввааннооввиичч
Член Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів
Харківського апеляційного округу,
голова Дзержинського районного суду м. Харкова

Народився 9 травня 1955 року у м. Харкові. Свою трудову діяльність розпочав в 1970 ро=
ці на Харківському заводі транспортного устаткування. Після служби в лавах Радянської
Армії в 1978 році поступив до Харківського юридичного інституту, який закінчив в 1982
році, і в червні цього ж року був обраний народним суддею Нововодолазького район=
ного суду Харківської області, з вересня 1990 року — голова Нововодолазького район=
ного суду Харківської області. З грудня 1992 року обіймає посаду судді Харківського
обласного суду, з 2001 року — суддя Апеляційного суду Харківської області. Член прези=
дії Апеляційного суду Харківської області. У лютому 2004 року обраний на посаду судді
Дзержинського районного суду м. Харкова, в червні 2004 року призначений на посаду
голови Дзержинського районного суду м. Харкова. Має 1=й кваліфікаційний клас судді.
Конференцією суддів судів загальної юрисдикції Харківської області 21.09.2005 року За=
дорожного М.І. обрано до складу Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Харків=
ського апеляційного округу. 

ММааммііннаа  ЛЛююббоовв  ММииккооллааїїввннаа
Член Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів
Харківського апеляційного округу,
начальник Головного управління юстиції у Харківській області

Народилася 23 листопада 1954 року у с. Нова Покровка, Чугуївського району Харківської
області. У 1981 році закінчила Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е. Дзержинського.
З серпня 1981 року по червень 1982 року працювала стажистом народного судді Чугуїв=
ського міського суду Харківської області, з червня 1982 року по березень 1985 року пе=
ребувала на посаді народного судді Чугуївського міського суду Харківської області. У
березні 1985 року призначена на посаду голови Чугуївського міського суду Харківської
області. З червня 1987 по лютий 2003 року працювала на посаді судді Апеляційного су=
ду Харківської області. З лютого 2003 року по теперішній час працює на посаді началь=
ника Головного управління юстиції у Харківській області. Наказом Міністерства юстиції
України від 5 червня 2006 року № 633/7 призначена до складу Кваліфікаційної комісії
суддів загальних судів Харківського апеляційного округу. Постановою Кабінету Мініс=
трів України від 06.10.04 р. № 1323 за вагомий особистий внесок у забезпечення реалі=
зації державної правової політики, зміцнення законності і правопорядку, високий
професіоналізм та з нагоди професійного свята — Дня юриста начальник Харківського
обласного управління юстиції Маміна Л.М. нагороджена Почесною грамотою Кабінету
Міністрів України з врученням пам'ятного знака.
Указом Президента України від 25.12.04 р. № 1542/2004 за значний особистий внесок у
створення і реалізацію інноваційної моделі регіонального розвитку, вагомі досягнення
у професійній діяльності начальник Харківського обласного управління юстиції Мамі=
на Л.М. нагороджена орденом Княгині Ольги III ступеня.



47

ІІННФФООРРММААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ВВІІССННИИКК  ВВИИЩЩООЇЇ  ККВВААЛЛІІФФІІККААЦЦІІЙЙННООЇЇ  ККООММІІССІІЇЇ  ССУУДДДДІІВВ  УУККРРААЇЇННИИ    ||    ВВИИППУУССКК  11    ||    22000077    ||

Ск
ла

д 
ко

м
іс

ійППррооккооппееннккоо  ООллееккссааннддрр  ББооррииссооввиичч
Член Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів
Харківського апеляційного округу,
суддя Апеляційного суду Сумської області

Народився 5 січня 1966 року в с. Токарі Сумського району Сумської області. Впродовж
1985 — 1987 років проходив службу в прикордонних військах (м. Мостиська Львівської
області). По закінченні у 1991 році Української юридичної академії працював стажис=
том, виконуючим обов"язки судді Ковпаківського районного суду м. Суми. У 1993 році
обраний суддею Ковпаківського районного суду м. Суми. З 1998 року обіймає посаду
судді Апеляційного суду Сумської області. Має другий кваліфікаційний клас. Конферен=
цією суддів судів загальної юрисдикції Сумської області від 5 серпня 2005 року обраний
до Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Харківського апеляційного округу.

ССооккооллееннккоо  ФФееддіірр  ФФееддооррооввиичч
Член Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів
Харківського апеляційного округу,
начальник Головного управління юстиції у Полтавській області

Народився 16 січня 1958 року у м. Комунарськ (Алчевськ) Ворошиловградської (Луган=
ської) області. У 1989 році закінчив Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е. Дзержин=
ського. Свою трудову діяльність розпочав ще під час навчання: з 1983 року по 1992 рік
працював старшим юрисконсультом Сільського будівельного комбінату м. Миргорода.
У липні 1992 року був обраний суддею Миргородського міського суду, в жовтні 1999 ро=
ку — суддею Апеляційного суду Полтавської області. З червня 2004 року Соколенко Ф.Ф.
призначений заступником начальника Полтавського обласного управління юстиції, з
липня 2004 року по теперішній час — начальник Головного управління юстиції у Пол=
тавській області. 26 жовтня 2005 року Наказом Міністерства юстиції України № 1386/7
призначений до складу Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Харківського апе=
ляційного округу.

ССттрруукк  ІІвваанн  ФФееддооррооввиичч
Член Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Харківського апеляційного округу,
голова Вовчанського районного суду Харківської області

Народився 1 жовтня 1949 року в с. Малий Бурлук Великобурлуцького району Харків=
ської області. По закінченні у 1979 році з відзнакою Харківського юридичного інститу=
ту ім. Ф.Е. Дзержинського розпочав свою трудову діяльність і працював в партійних
органах до 1985 року. У 1985 році обраний головою Великобурлуцького районного су=
ду Харківської області, з грудня 1999 року обіймає посаду голови Вовчанського район=
ного суду Харківської області. Має 2=й кваліфікаційний клас судді. Впродовж 1994 —
2000 років очолював Раду суддів Харківської області. Конференцією суддів судів загаль=
ної юрисдикції Харківської області 15 вересня 2005 року обраний до складу Кваліфіка=
ційної комісії суддів загальних судів Харківського апеляційного округу. Нагороджений
двома медалями і Почесною відзнакою Вищої ради юстиції України.

ШШееввччееннккоо  ННііннаа  ФФееддооррііввннаа
Член Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів
Харківського апеляційного округу
суддя Апеляційного суду Харківської області

Народилася у 1952 році у с. Котельва, Котелевського району Полтавської області. Має
вищу юридичну освіту. По закінченні у 1980 році Харківського юридичного інституту
працювала із серпня 1980 року по листопад 1983 року юрисконсультом ЖЕО Дзержин=
ського району м. Харкова, з листопада 1983 по листопад 1992 року — юрисконсультом
виконкому Московської районної ради народних депутатів м. Харкова, у грудні 1992 ро=
ку обрана суддею Апеляційного суду Харківської області. Має 1=й кваліфікаційний клас
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ій судді. Конференцією суддів судів загальної юрисдикції Харківської області 15 вересня
2005 року Шевченко Н.Ф. обрано до складу Кваліфікаційної комісії суддів загальних су=
дів Харківського апеляційного округу.

ГГЕЕТТЬЬММААНН  ААннааттоолліійй  ППааввллооввиичч
Член Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Харківського апеляційного округу,
проректор з навчальної роботи Національної юридичної академії України
імені Ярослава Мудрого

Народився 18 липня 1958 р. у с. Зідьки, Зміївського району, Харківської області. Після за=
кінчення з відзнакою Харківського юридичного інституту, був зарахований стажистом=
дослідником цього вузу. У 1985 р. був прийнятий до аспірантури. У 1986 р. достроково
захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук і був за=
лишений на педагогічній роботі. З 1986 р. по 1992 р. працює у Харківському юридично=
му інституті (нині — Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого)
на посадах: асистента, ст. викладача, доцента кафедри екологічного права, заступника
декана. У 1992 р. зарахований в докторантуру. Після закінчення докторантури у 1995 р.
захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. З 1995 р.
працював начальником управління планування та координації правових досліджень
Академії правових наук України, а з 1998 р. — в.о. головного вченого секретаря Академії
правових наук України. У 1997 р. йому присвоєно вчене звання професора. В 2004 р. об=
раний дійсним членом (академіком) Академії правових наук України. З 2001 р. призна=
чається на посаду проректора з навчальної роботи Національної юридичної академії
України імені Ярослава Мудрого. З 2002 р. — голова Експертної ради з юридичних наук
Вищої атестаційної комісії Кабінету Міністрів України, постійний член спеціалізованої
Вченої ради по захисту докторських дисертацій з юридичних наук, член експертної ра=
ди з права Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України. У 2007
р. обраний до складу Наукової громадської ради при ВАК України. Указом Президента
України йому присвоєно почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України"
(2003 р.); відомчими — "Почесний знак — пам'ятна медаль "10 років МВС України" (2001
р.); відзнака МВС України "За сприяння ОВС (2005 р.); нагрудний знак "40 років Дніпро=
петровській академії внутрішніх справ". Рішенням ХХХ сесії ІV скликання Харківської
обласної ради від 11 жовтня 2005 року призначений членом кваліфікаційної комісії суд=
дів загальних судів Харківського апеляційного округу.

ММааррооччккіінн  ІІвваанн  ЄЄггооррооввиичч  
Член Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Харківського апеляційного округу
кандидат юридичних наук, професор.

Народився 10 січня 1949 року у с. Трубічено Курської області Російської Федерації. З
1966 по 1968 рік працював робітником на залізничному транспорті. У 1975 році закін=
чив Харківський юридичний інститут, де з 1979 році почав працювати викладачем,
пройшовши шлях від аспіранта до доцента. З 1992 року очолив кафедру організації су=
дових та правоохоронних органів. У 1984 році захистив у Харківському юридичному
інституті дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за те=
мою "Громадське судження та вирок радянського суду". Звання "доцент" присвоєно у
1986 році, звання "професор" — у 2000 році. Коло наукових інтересів; судова влада, су=
дочинство, організація та діяльність прокуратури, інших правоохоронних органів.
Опубліковано більше 70 праць. Основні праці: підручники "Прокурорський нагляд" (у
співавторстві )9 "Організація судових та правоохоронних органів", "Статус суддів"; мо=
нографія "Организационно=правовые проблемы кадрового обеспечения в органах про=
куратури" (у співавторстві) та ін. Підготував 14 кандидатів юридичних наук. В 2004 р.
присвоєно звання Заслуженого діяча освіти. Член Кваліфікаційної комісії суддів
загальних судів Харківського апеляційного округу.




