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Відділом організаційного забезпечення діяльності
кваліфікаційних комісій суддів — Секретаріатом Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України узагальнено
стан розгляду кваліфікаційними комісіями подань та
звернень щодо притягнення до дисциплінарної відпоA
відальності суддів загальних судів, підстав притягненA
ня суддів до дисциплінарної відповідальності та
причин, що призвели до скоєння дисциплінарних
вчинків за 2006 рік та шість місяців 2007 року.

До кваліфікаційних комісій апеляційних округів у
2006 році надійшло 379 ініційованих подань щодо
притягнення суддів до дисциплінарної відповідальA
ності з урахуванням залишку нерозглянутих ініційоA
ваних подань за 2005 рік (19). Як показало вивчення
рішень кваліфікаційних комісій суддів, в основному
комісіями розглядалися подання, ініційовані членами
Ради суддів України (110) та головами рад суддів обA
ластей (111). Із загальної кількості розглянутих ініціA
йованих подань порушено 232 дисциплінарних
провадження, по 101 поданню в порушенні дисципліA
нарних проваджень кваліфікаційними комісіями відA
мовлено, 34 матеріали станом на 1 січня 2007 року
залишилися нерозглянутими.

За 2006 рік притягнуто до дисциплінарної відповіA
дальності з урахуванням рішень, прийнятих Вищою
радою юстиції України по скаргах суддів (скасовано —
7) — 112 суддів: оголошено догани — 82 суддям, пониA
жено у кваліфікаційному класі — 8 суддів, прийнято ріA
шень про направлення рекомендації до Вищої ради

юстиції про звільнення з посади щодо 22 суддів. ДисA
циплінарне провадження закрито з різних підстав щоA
до 84 суддів.

За перше півріччя 2006 року до кваліфікаційних коA
місій суддів загальних судів апеляційних округів від
суб'єктів ініціювання дисциплінарних проваджень
всього по Україні надійшло 241 подання щодо притягA
нення суддів до дисциплінарної відповідальності. 

Із них порушено дисциплінарних проваджень — 115. 
За результатами розгляду ініційованих дисципліA

нарних проваджень кваліфікаційними комісіями судA
дів загальних судів апеляційних округів застосовано
дисциплінарні стягнення у вигляді догани — до 53 судA
дів, понижено кваліфікаційний клас — 2 суддям. Щодо
12 суддів прийнято рішення про направлення рекоA
мендації до Вищої ради юстиції України про звільненA
ня з посади судді.

За перше півріччя 2007 року всього по Україні до
кваліфікаційних комісій суддів надійшло 306 ініційоA
ваних подань про притягнення суддів до дисциплінарA
ної відповідальності. Із них порушено 202
дисциплінарних провадження, за результатами розгляA
ду яких 46 суддів притягнуто до дисциплінарної відпоA
відальності (оголошено доган — 38, 8 суддям
понижено кваліфікаційний клас). Щодо 15 суддів
прийнято рішення про направлення рекомендації до
Вищої ради юстиції України про звільнення з посади.

Із наведених статистичних даних вбачається, що за
перше півріччя 2007 року кількість надходжень ініціA

Таблиця:  Інформація щодо притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності кваліфікаційними комісіями
суддів загальних судів України за 2003—2006 роки

Рік
Порушено дисA
циплінарних
проваджень

Притягнуто до
дисциплінарної
відповідальності

Оголошено
доган

Понижено кваA
ліфікаційний

клас судді

Прийнято рішення про напA
равлення рекомендації до

Вищої ради юстиції для виA
рішення питання про звільA

нення судді з посади

2003 178 58 43 8 7

2004 284 129 99 10 20

2005 241 114 80 6 28

2006 232 112 82 8 22

УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ КОМІСІЙ СУДДІВ

ЗАГАЛЬНИХ СУДІВ ПРО ПРИТЯГНЕННЯ СУДДІВ

ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Начальник відділу організаційного забезпечення 

діяльності кваліфікаційних комісій суддів —
Секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

ММааррууллііннаа  ЛЛ..ОО..
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йованих подань про притягнення суддів до дисципліA
нарної відповідальності порівняно з аналогічним періA
одом 2006 року збільшилась на 21%.

При цьому також на 43% зросла кількість порушеA
них дисциплінарних проваджень.

Слід відмітити, що у першому півріччі 2006 року із
загальної кількості порушених дисциплінарних проA
ваджень до дисциплінарної відповідальності було приA
тягнуто кожного другого суддю. За перше півріччя
2007 року цей показник зменшується. Лише до кожA
ного четвертого судді, щодо якого відкрито дисципA
лінарне провадження, застосовано дисциплінарне
стягнення.

Виявлено, що при підвищенні кількості ініційоваA
них подань про притягнення суддів до дисциплінарної
відповідальності та числа порушених дисциплінарних
проваджень за перше півріччя 2007 року на 16 % менше
суддів притягнуто до дисциплінарної відповідальності,
хоча незмінним залишається інший показник — кваліA
фікаційними комісіями суддів загальних та спеціалізоA
ваних судів за результатами перевірки із загального
числа подань про притягнення суддів до дисциплінарA
ної відповідальності відкрито дисциплінарне провадA
ження майже стосовно кожного другого судді.

Найчастіше ініціаторами подання про притягнення
суддів до дисциплінарної відповідальності виступають
члени Ради суддів України. У першому півріччі 2007 роA
ку їх відсоток складає 43% від загального числа ініціаA
торів подань. Друге місце посідають голови рад суддів
областей — 26%, третє — народні депутати України —
18% , четверте — міністр юстиції України — у 10% виA
падків, далі — голови вищих спеціалізованих судів —
менше 1%. Голова Верховного Суду та Уповноважений
Верховної Ради України з прав людини за цей період
жодного разу не ініціювали питання про притягнення
суддів до дисциплінарної відповідальності.

Найбільш поширена підстава притягнення суддів до
дисциплінарної відповідальності — порушення вимог

чинного законодавства при розгляді справ: неповне
з'ясування обставин справи, неправильне застосуванA
ня норм матеріального права. В одному ініційованому
поданні наведено декілька підстав притягнення судді
до дисциплінарної відповідальності. 

Звертає на себе увагу, що у першому півріччі 2006
року до суддів дисциплінарних стягнень у вигляді догаA
ни було застосовано більше на 28%, а пониження кваA
ліфікаційного класу судді — у 4 рази менше (на 75%
менше).

Спостерігається цікава тенденція: кваліфікаційниA
ми комісіями суддів частіше застосовується дисципліA
нарне стягнення у вигляді пониження судді у
кваліфікаційному класі, ніж дисциплінарне стягнення
у вигляді оголошення догани. Деякі кваліфікаційні коA
місії суддів вважають обговорення на засіданні комісії
порушення, допущеного суддею, достатньою мірою реA
агування на ініційоване подання відносно судді, при
цьому не притягуючи суддю до дисциплінарної відпоA
відальності.

Рішення, винесені кваліфікаційними комісіями судA
дів у першому півріччі 2007 року, оскаржувалися до ВиA
щої ради юстиції у 13 випадках, що складає 27% із
загальної кількості рішень кваліфікаційних комісій
суддів про притягнення суддів до дисциплінарної відA
повідальності.

Із числа оскаржених 38% рішень кваліфікаційних
комісій суддів Вищою радою юстиції скасовуються.

Аналіз рішень про притягнення суддів до дисципліA
нарної відповідальності, що надійшли до Державної
судової адміністрації України, показує, що найчастіше
суддів притягували до дисциплінарної відповідальA
ності за факти тяганини при призначенні справ до
розгляду, грубі порушення норм матеріального та проA
цесуального права (Демидовська А.І., Скорик В.М., ХоA
дирєва І.В., Лобода Г.Є., Жосан В.М. та ін.).

Так, в провадженні судді Солом'янського районного
суду м. Києва Демидовської А.І. з 9 грудня 2005 року

Таблиця: Порівняльна таблиця щодо притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності кваліфікаційними
комісіями суддів по Україні за перше півріччя 2006 року 

Узагальнені дані Перше півріччя 2006 Перше півріччя 2007

Всього за звітний період надійшло ініційованих подань про
притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності

241 306

Всього порушено дисциплінарних проваджень 115 202

Всього притягнуто суддів до дисциплінарної відповідальності
(оголошено догану та понижено кваліфікаційний клас)

55 46

Оголошено доган 53 38

Понижено суддям кваліфікаційний клас 2 8

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

12 15
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ви правління ЗАТ "Жовтневий універмаг" про зоA
бов'язання виконання рішень, прийнятих на
загальних зборах. Цього ж дня до суду надійшла позовA
на заява позивача про забезпечення позову і в той же
день суддя задовольнила цю заяву. Своєю ухвалою від 9
грудня 2005 року, в порушення ст. 152 ЦПК України,
застосувавши обмеження, не передбачені чинним заA
конодавством, суддя фактично вирішила справу по суA
ті, без призначення справи до розгляду, повідомлення
та виклику сторін, без витребування, а також дослідA
ження та перевірки доказів по справі.

Аналогічні порушення чинного законодавства було
виявлено перевіркою кваліфікаційної комісії суддів заA
гальних судів Київського апеляційного округу при
прийнятті рішення щодо судді Солом'янського районA
ного суду м. Києва Скорика В.М. при розгляді ним
справи за позовом ВАТ енергопостачальної компанії
"Чернігівобленерго".

У судді Антрацитівського міськрайсуду Луганської
області Ходирєвої І.В. з 4 січня 2001 року знаходиA
лась у провадженні цивільна справа за позовом БичA
ка М.В. до ДП "Антрацит" шахта Партизанська про
відшкодування шкоди. Справу вперше було признаA
чено до розгляду тільки 25 квітня 2001 року. 2 серпня
2002 року суддею одноособово, поза судовим заA
сіданням, в порушення вимог ст. 143, 232 ЦПК
України, винесено ухвалу про призначення судовоA
бухгалтерської експертизи. Тільки 29 листопада 2004
року було одержано висновки експерта. 30 грудня
2004 року по справі було постановлено рішення, яке
13 квітня 2005 року було скасовано ухвалою судової
колегії по цивільних справах апеляційного суду ЛуA
ганської області у зв'язку з порушенням вимог ст. 98,
108 ЦПК України.

Колегією суддів судової палати у цивільних справах
апеляційного суду Волинської області винесено окреA
му ухвалу від 11 січня 2006 року щодо судді КіверцівA
ського районного суду Лободи Г.Є., яка під час розгляду
цивільної справи за позовом Приступи І.Н. до Парія
Г.В. про усунення перешкод у влаштуванні газопроводу
допустила порушення норм процесуального права.
Суддею Лободою Г.Є по даній справі було ухвалено два
різних за своїм змістом рішення, що свідчить про поA
рушення судом таємниці нарадчої кімнати та вимог
статті 209 ЦПК України. У 2005 році апеляційним судом
скасовано 12 рішень та 3 ухвали, постановлені під гоA
ловуванням судді Лободи Г.Є.

23 лютого 2006 року суддя Ленінського районного
суду міста Миколаєва Жосан В.М. розглянула цивільну
справу за позовом Макарова С.М. до ВАТ "Херсонські
комбайни", яка не підсудна вказаному суду. Не зважаюA
чи на наявність у позивача всього однієї акції вказаноA
го підприємства, суддею в забезпечення позову
винесено постанову про накладення арешту на все руA
хоме та нерухоме майно підприємства, заборонивши
будьAякі дії по відчуженню майна, використовувати пеA

чатку і штампи, фактично повністю паралізувавши роA
боту заводу.

21 березня 2006 року суддя Жосан В.М. в забезпеA
чення позову, з порушенням вимог ст. 151,152 ЦПК УкA
раїни, винесла ухвалу про заборону авіакомпанії
Люфтганза здійснювати авіарейси до України, міжнаA
родним аеропортам України приймати літаки авіакомA
панії, а Державну службу України зобов'язано скасувати
всі дозволи та рішення про надання права вказаній
авіакомпанії здійснювати рейси до України.

При розгляді цивільної справи за позовом ЖучеA
ні Д.Б. суддя Жосан В.М. порушила вимоги ст. 109 ЦПК
України, оскільки позов не підсудний Ленінському суA
ду м. Миколаєва. Вказаний позов суддя прийняла без
сплати держмита, не відкрила провадження по справі
та в порушення вимог ст. 151 ЦПК України 23 березня
2006 року винесла ухвалу про вжиття заходів забезA
печення позову, якою могла завдати значних матеріA
альних збитків банку, вкладникам, акціонерам та
державі.

Подібні приклади можна продовжувати. Як вбачаA
ється з рішень, основними причинами допущених
порушень поряд з великим навантаженням підкресA
люються особиста неорганізованість, недбале ставA
лення до виконання службових обов'язків. Особливу
тривогу викликають допущені в окремих випадках
факти нечесності, внесення неправдивих даних до
документів, як це допущено суддею Малиновського
районного суду м. Одеси Савинською І.О. Нею допуA
щено грубе порушення законодавства при розгляді
кримінальної справи за обвинуваченням Леонова І.О.
за ст. 148A2 ч.3, 172 ч.2 КК України 1960 р., яка своєчасA
но не була закрита у зв'язку з декриміналізацією діянь
за КК України 2001 року. Передача справи в канцеляA
рію відбулася тільки 15.01.2005 р. після постановлення
вироку про виправдання підсудного 07.04.2004 з внеA
сенням в статистичну картку на Леонова І.О., піврічA
ний та річний звіти неправдивих даних про закриття
справи у зв'язку з відсутністю в діях Леонова І.О. склаA
ду злочину.

Суддею Великомихайлівського районного суду
Одеської області Мураховським І.В. не здано з листопаA
да 2005 року до вересня 2006 року справи № 2аA820/05
до канцелярії суду та не направлено її станом на вереA
сень 2006 року до апеляційного суду Одеської області
разом із заявою про поновлення строку на апеляційне
оскарження і апеляційною скаргою управління ПенсіA
онного фонду України, які надійшли до суду першої
інстанції 6 березня 2006 року.

Надходить багато скарг громадян на неетичну поA
ведінку суддів як при виконанні службових обов'язків,
так і в побуті, факти грубості та неповаги до учасників
процесу. Про обґрунтованість таких скарг свідчать окA
ремі рішення кваліфікаційних комісій суддів. ЗокреA
ма, суддя Первомайського міськрайонного суду
Харківської області Библів С.В. допустив вчинок, що
порочить звання та гідність судді, викликає сумніви у
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іїйого незалежності, об'єктивності та неупередженості.
28 травня 2006 року о 23 годині суддя разом зі своїм
братом знаходився в кафе, де через якийсь час між ниA
ми і відвідувачем Беленковим О.А. виник конфлікт.
Приблизно у 00A15 годин ночі суддя з братом і знайоA
мим Чишко Ю.С. прийшли до квартири Беленкова
О.А., викликали останнього з помешкання і вступили з
ним і його гостем Юдіним В.С. у бійку. Обставини вкаA
заних подій за участю судді Библіва С.В. набули негаA
тивного резонансу, правоохоронними органами
здійснювалася перевірка, а поведінка судді свідчить,
що особа Библіва С.В. не слугує взірцем законослухняA
ності, виваженості та високого моральноAетичного
рівня.

Крім зазначених випадків, викликає також занепоA
коєння досить ліберальне ставлення кваліфікаційних
комісій до суддів, які, порушуючи свої службові
обов'язки з року в рік, ще й вчиняють порочні вчинки.
Цікаво, що деякі кваліфікаційні комісії суддів вважають
обговорення на засіданні комісії порушення, допущеA
ного суддею, достатньою мірою реагування на ініційоA
ване подання відносно судді, при цьому не притягуючи
суддю до дисциплінарної відповідальності.

Голова Ради суддів України в своєму поданні привоA
дить факти знаходження в провадженні судді Гандзій
Н.В. 11 цивільних справ, які не були розглянуті більше
року, і 2 справ які не були розглянуті більше 2 років, та
допущеної тяганини при розгляді з травня 2003 року
по червень 2005 року цивільної справи Приморського
районного суду м. Одеси за № 2A444/05. Однак кваліфіA
каційна комісія суддів загальних судів Одеського апеA
ляційного округу не знайшла підстав для притягнення
судді до дисциплінарної відповідальності.

У своєму поданні член Ради суддів України Гвоздик
П.О. зазначає, що суддею Фіцаком Т.Д. розглянуто криA
мінальну справу щодо здійснення Матвіївим В.Г. краA
діжки з проникненням в приміщення, повторно,
чужого майна — грошей в сумі 45 грн. Вироком ІваноA
Франківського міського суду від 07.11.2005 року МатвіA
їва В.Г., 1990 року народження, засуджено за ч. 3 ст. 185
КК України із застосуванням ст. 69 КК України до одноA
го року одного місяця позбавлення волі. Запобіжний
захід змінено суддею Фіцаком Т.Д. з підписки про неA

виїзд на тримання під вартою із залу суду. Розглядаючи
справу, головуючий суддя Фіцак Т.Д. не звернув належA
ної уваги на те, що Законом України "Про внесення
змін до Кодексу України про адміністративні правопоA
рушення" від 02.06.2005 року, який набув чинності
30.06.2005 року, внесено зміни до ст. 51 КУпАП, згідно
якої викрадення чужого майна вважається дрібним, якA
що вартість такого майна на момент вчинення правоA
порушення не перевищує трьох неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, і ця сума станом на
17.07.2005 року становила 393 грн. 

Ухвалою судової палати у кримінальних справах
апеляційного суду ІваноAФранківської області від
05.12.2005 року вирок суду скасовано, справу відносно
Матвіїва В.Г. закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 6 КПК УкраA
їни за відсутністю в діях складу злочину, зAпід варти йоA
го звільнено негайно. 05.12.2005 року апеляційним
судом ІваноAФранківської області винесено окрему ухA
валу про виявлені порушення норм кримінальноAпроA
цесуального законодавства при розгляді кримінальної
справи на постановленні вироку суддею ІваноAФранA
ківського міського суду Фіцаком Т.Д. та доведено її до
відома голови апеляційного суду для відповідного реаA
гування. Однак кваліфікаційна комісія суддів загальA
них судів Львівського апеляційного округу відмовила в
порушенні дисциплінарного провадження у зв'язку з
можливістю не притягати суддю до дисциплінарної
відповідальності та зобов'язала суддю усунути виявлені
недоліки.

Також звертає на себе увагу і той факт, що рішення
деяких кваліфікаційних комісій суддів загальних судів
апеляційних округів приймаються без додержання
процедури розгляду ініційованих подань про притягA
нення судді до дисциплінарної відповідальності, що є
підставою скасування таких рішень Вищою радою юсA
тиції. 

З метою вжиття комплексних заходів до зміцнення
дисципліни серед корпусу професійних суддів, підвиA
щення відповідальності кваліфікаційних комісій судA
дів загальних судів за стан дисциплінарної практики
вважаємо за доцільне використати дане узагальнення
під час проведення аналізу роботи кваліфікаційних
комісій суддів загальних судів за 2007 рік.
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ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

ВИЩОЮ КВАЛІФІКАЦІЙНОЮ КОМІСІЄЮ СУДДІВ УКРАЇНИ

Додаток 
до Узагальненої інформації 

кваліфікаційних комісій суддів загальних судів 
про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності 

ННааддііййшшллоо
ззввееррннеенньь::

ЗЗ  нниихх

ввссььооггоо 685

пропозицій 0

скарг 369

заяв 316

ЗЗ  нниихх  ппооввттооррнниихх  ззввееррннеенньь

ввссььооггоо 98

пропозицій 0

скарг 49

заяв 49

ЗЗ  нниихх  ддееппууттааттссььккиихх
ззввееррннеенньь

ввссььооггоо 23

пропозицій 0

скарг 0

заяв 0

ЗЗ  нниихх  ппооввттооррнниихх

ввссььооггоо 7

пропозицій 0

скарг 0

заяв 0

ЗЗ  нниихх  ккооллееккттииввнниихх
ззввееррннеенньь

ввссььооггоо 23

пропозицій 0

скарг 16

заяв 7

ЗЗ  нниихх  ппооввттооррнниихх

ввссььооггоо 5

пропозицій 0

скарг 3

заяв 2
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ССуубб''єєккттии  ззввееррннеенньь

ГГррооммааддяяннии

ввссььооггоо 668855
пропозицій 0

скарг 369
заяв 316

ЮЮррииддииччнніі  ооссооббии

ввссььооггоо 9988
пропозицій 0

скарг 49
заяв 49

ННаарроодднніі  ддееппууттааттии  рраадд
ррііззнниихх  ррііввнніівв

ввссььооггоо 2233
пропозицій 0

скарг 0
заяв 0

ККККСС

ввссььооггоо 77
пропозицій 0

скарг 0
заяв 0

ООррггааннии  ддеерржжааввннооїї  ввллааддии

ввссььооггоо 2233
пропозицій 0

скарг 16
заяв 7

ХХааррааккттеерр  ззввееррннеенньь::

ННаа  ддііїї  ссууддддіівв

ввссььооггоо 661111
пропозицій 0

скарг 0
заяв 0

ППоорруушшеенннняя
ппррооццеессууааллььнниихх  ннооррмм

ввссььооггоо 1199
пропозицій 0

скарг 0
заяв 0

ННееззааддооввооллеенннняя  рріішшеенннняямм
ппоо  ссппррааввіі

ввссььооггоо 1166
пропозицій 0

скарг 0
заяв 0

ННаа  ттяяггааннииннуу  ппррии  ррооззгглляяддіі
ссппрраавв  вв  ссууддіі

ввссььооггоо 44
пропозицій 0

скарг 0
заяв 0

ННаа  ннееннааллеежжннуу  ооррггааннііззааццііюю
ррооббооттии  вв  ссууддіі

ввссььооггоо 00
пропозицій 0

скарг 0
заяв 0

ННаа  ннееееттииччннуу  ппооввееддііннккуу
ссууддддіівв,,  іінншшиихх  ппррааццііввннииккіівв

ссууддуу

ввссььооггоо 22
пропозицій 0

скарг 0
заяв 0

ННаа  рріішшеенннняя  ККККСС

ввссььооггоо 33
пропозицій 0

скарг 3
заяв 0

ППррооппооззииццііїї  ттаа  ззаауувваажжеенннняя
ппоо  ооррггааннііззааццііїї  ррооббооттии  ККККСС

ввссььооггоо 1133
пропозицій 0

скарг 0
заяв 13

ІІнншшее  ((ввккааззууввааттии  ххааррааккттеерр
ззввееррннеенньь))

ввссььооггоо 3300
пропозицій 0

скарг 0
заяв 0
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РРееззууллььттааттии
ррооззгглляяддуу
ззввееррннеенньь::

ВВииззннаанноо
ооббґґррууннттооввааннииммии

ВВииммооггии  ззааддооввооллеенноо

ввссььооггоо 33

пропозицій 0

скарг 1

заяв 2

ВВииммооггии  ззааддооввооллеенноо
ччаассттккооввоо

ввссььооггоо 00

пропозицій 0

скарг 0

заяв 0

ВВииззннаанноо  ннееооббґґррууннттооввааннииммии  ——  ввииммооггии  ннее
ззааддооввооллеенноо

ввссььооггоо 1100

пропозицій 0

скарг 4

заяв 6

ЗЗааллиишшеенноо  ббеезз  ррооззгглляяддуу

ввссььооггоо 11

пропозицій 0

скарг 1

заяв 0

РРоозз''яяссннеенноо  ппоо  ссууттіі  ппииттаанннняя

ввссььооггоо 110099

пропозицій 0

скарг 0

заяв 0

ННааппррааввллеенноо  ззаа  ннааллеежжннііссттюю

ввссььооггоо 555544

пропозицій 0

скарг 0

заяв 0

ППооввееррннууттоо  зз  рроозз''яяссннеенннняямм

ввссььооггоо 88

пропозицій 0

скарг 0

заяв 8

ІІнншшее  ((ввккааззууввааттии  ррееззууллььттааттии  ррооззгглляяддуу))

ввссььооггоо 00

пропозицій 0

скарг 0

заяв 0

ЗЗаа  ррееззууллььттааттааммии
ррооззгглляяддуу  ссккаарргг

ІІннііццііййоовваанноо
ддииссццииппллііннааррннее
ппрроовваадджжеенннняя

0

ППоорруушшеенноо
ддииссццииппллііннааррннее
ппрроовваадджжеенннняя

0

ППррииттяяггннууттоо  ддоо
ддииссццииппллііннааррннооїї
ввііддппооввііддааллььннооссттіі

0
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Су
до

ва
 р

еф
ор

м
аКОНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ СУДОВОЇ РЕФОРМИ

РЕКОМЕНДАЦІЇ КРУГЛОГО СТОЛУ 

"КОНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ СУДОВОЇ РЕФОРМИ"

Київ, 27 червня 2007 року

УУччаассннииккии  круглого столу "Конституційні аспекти судової реформи", 
ддііййшшооввшшии  згоди, що в разі внесення змін до Конституції України доцільно переглянути і її положення щодо

судової влади, але наголосивши при цьому, що потреба конституційних змін не повинна стати перешкодою для
проведення судової реформи,

ввииххооддяяччии  з принципів незалежності та відповідальності суддів, 
ббееррууччии  до уваги міжнародні та європейські стандарти, що містяться зокрема в таких документах як Основні

принципи ООН щодо незалежності судової влади, Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи №R(94)12 щодо
незалежності, ефективності та ролі суддів, Європейська Хартія про закон щодо статусу суддів, висновки
Консультативної ради європейських суддів, а також висновки експертів Ради Європи до проекту Концепції
удосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів
та висновок Венеціанської Комісії щодо законопроектів "Про судоустрій" і "Про статус суддів",

ууххввааллииллии  такі рекомендації для вдосконалення тексту Конституції України щодо судової влади:

1) закріпити в Конституції України право особи на справедливий суд у розумний строк;
2) доповнити основні засади судочинства принципом "верховенство права";
3) визначити принципи територіальності, спеціалізації та інстанційності як загальні принципи, що

поширюються на всю систему судів загальної юрисдикції;
4) визнати недоцільним обрання професійних суддів виборцями;
5) посилити конституційні гарантії незмінюваності суддів шляхом:

A скасування призначення на посаду судді вперше на п'ятирічний строк, запровадивши спеціальну
підготовку кандидата на посаду судді перед безстроковим призначенням; 

A посилення гарантій перебування на посаді до досягнення певного віку чи відставки, встановлення, що
переведення судді є можливим лише у виняткових випадках, визначених законом;

6) збільшити мінімальний вік для судді з 25 до 30 років, а максимальний вік перебування на посаді судді —
до 70 років;

7) привести у відповідність з міжнародними стандартами обсяг суддівської недоторканності, обмеживши її
недоторканністю у зв'язку з виконанням професійних обов'язків судді (функціональна недоторканність);

27 червня 2007 року, напередодні Дня Конституції, Проект "Україна: верховенство права" Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID) провів обговорення за круглим столом на тему "Конституційні аспекти судової
реформи".

Згідно з висновками Венеціанської Комісії та експертів Ради Європи повноцінна судова реформа в Україні
вимагає перегляду конституційних положень. Тому завданням круглого столу було обговорення необхідності
вдосконалення конституційних положень щодо правосуддя та внесення відповідних конкретних пропозицій.

Учасники обговорення у своїх підсумкових рекомендаціях визнали, що в разі внесення змін до Конституції
України доцільно переглянути і її положення щодо судової влади, але наголосивши при цьому, що потреба
конституційних змін не повинна стати перешкодою для проведення судової реформи. Схвалені українськими
експертами — учасниками круглого столу 13 рекомендацій були надіслані Проектом органам державної влади та
лідерам політичних партій.

Повний текст Рекомендацій нижче.
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до

ва
 р

еф
ор

м
а 8) змінити конституційний склад Вищої ради юстиції та обсяг її повноважень з тим, щоб:

A не менше половини членів Вищої ради юстиції становили судді, обрані суддями із забезпеченням
найширшого представництва суддів усіх рівнів;

A Вища рада юстиції стала органом судової влади, який приймає рішення про призначення, просування
по службі, переведення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, звільнення суддів. Добір
суддів та дисциплінарне провадження щодо них здійснюють відповідно Кваліфікаційна та
Дисциплінарна комісії, що діють на постійній основі;

A Вищій раді юстиції була підпорядкована установа з підготовки суддів та підвищення їхньої
кваліфікації;

9) передбачити, що орган з матеріальноAтехнічного забезпечення судової системи є самостійним органом
судової влади, підконтрольним органу суддівського самоврядування;

10) установити, що питання створення судів, визначення меж судових округів та кількості суддів вирішуються
законом;

11) посилити гарантії фінансової незалежності судової влади;
12) розширити роль органів суддівського самоврядування;
13) створити конституційні передумови для ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального

суду згідно з відповідним рішенням Конституційного Суду України, передбачивши, що Україна може визнати
юрисдикцію зазначеного суду.
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Ан
ал

іт
ик

а

Одним із нагальних питань, які підлягають перегляA
ду та реформуванню, є інститут дисциплінарної відпоA
відальності суддів і його певні елементи, зокрема:

A органи, що здійснюють дисциплінарне провадA
ження щодо суддів;

A підстави притягнення суддів до дисциплінарної
відповідальності;

A види дисциплінарних стягнень;
A порядок оскарження рішень у дисциплінарних

справах;
A запровадження нових інституцій, таких, наприкA

лад, як судові інспектори.
Безсумнівно, ми можемо мати різні погляди на шляA

хи вирішення вказаних проблем, проте, сподіваємось,
пріоритет у всіх нас один: побудова демократії на
принципі верховенства права, реалізація якого неможA
лива без незалежності судової влади та неупереджеA
ності суддів.

Саме тому інститут дисциплінарної відповідальносA
ті суддів є питанням вкрай делікатним, яке містить у
собі чимало небезпечних тенденцій, здатних поставиA
ти під загрозу незалежність судової влади.

Нагадаємо собі, що ряд міжнародних актів в сфері
незалежності судової влади наголошують на тому, що
дисциплінарна відповідальність не може бути засобом
впливу на суддю та прийняття ним процесуальних ріA
шень. Ось чому важливим є нормативне положення,
яке забороняє зловживати правом звертатись до дисA
циплінарного органу, а разом з ним положення, яке
забороняє порушувати дисциплінарну справу щодо
судді за анонімними заявами чи заявами, що не містять
посилання на конкретні обставини дисциплінарного
правопорушення в діях судді.

У цьому контексті слід звернути особливу увагу на
те, що у законопроекті про статус суддів конкретизоA
вано підстави дисциплінарної відповідальності проA
фесійного судді, серед яких, зокрема, зазначено
вчинення аморального проступку та систематичне або
грубе порушення правил суддівської етики.

У цьому ж законопроекті міститься бланкетна норA
ма, яка зобов'язує суддю дотримуватись правил суддівA
ської етики, затверджених з'їздом суддів України, а
також норма, яка зобов'язує не вчиняти дій, що можуть
викликати сумнів у його незалежності та безсторонA
ності (неупередженості), та інших дій, які дискредитуA
ють його як носія судової влади.

Вказані положення у своїй сукупності складають
правову основу, поAперше, для оцінювання діяльності
судді з точки зору норм професійної етики, поAдруге,
для кваліфікації невідповідної поведінки як дисципліA
нарного проступку, який є підставою для притягнення
судді до дисциплінарної відповідальності.

При цьому існує експертна думка судді із Словенії
Алеша Залара (Див. Експертний висновок Алеша ЗалаA
ра, віцеAпрезидента Словенської асоціації суддів, члена
Радчої ради суддів Європи, щодо проектів Законів УкA
раїни "Про судоустрій" та "Статус суддів"), яка полягає в
тому, що принципи професійної поведінки (етики)
повинні бути відокремленими від дисциплінарної сисA
теми. Тобто притягнення до дисциплінарної відповіA
дальності на підставі грубого або систематичного
порушення правил суддівської етики є неправильним,
оскільки правила професійної поведінки є лише краA
щою практикою, яку усі судді повинні наслідувати і наA
магатися досягти.

Суддя Залар на підтвердження своєї позиції навоA
дить один з висновків Першої експертної комісії МіжA
народної асоціації суддів, що стосуються правил
етичної поведінки суддів та їх застосування, і робить
застереження: "Важливо не плутати етичні принципи
із питаннями дисципліни".

Паралельно суддя Залар звертає нашу увагу на те,
що у Кодексі професійної етики судді, затвердженому V
з'їздом суддів України 24 жовтня 2002 року, прямо вкаA
зано, що ці норми не можуть застосовуватись як підA
стави дисциплінарної відповідальності суддів і
визначати ступінь їх провини.

Проте зі змісту преамбули Кодексу випливає, що
судді мають прагнути дотримуватись правил проA
фесійної етики у своїй професійній, громадській діA
яльності та приватному житті заради утвердження
незалежності й неупередженості судової влади, зміц4
нення її авторитету в суспільстві.

Якщо ми проаналізуємо зміст всіх 12 статей КодекA
су, ми побачимо, що в ньому дійсно закріплюються поA
ложення, які орієнтують суддю на поведінку, що не
допускає сумніву у його неупередженості і незалежносA
ті та дискредитації його як носія судової влади.

При цьому положення Кодексу в декларативній
формі відображають приписи, закріплені в Конвенції
про захист прав та основних свобод людини та націоA
нальному законодавстві України. Це, зокрема:

ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУДДІВ 

ТА СУДДІВСЬКА ЕТИКА

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 
суддя Верховного Суду України, 

заслужений юрист України
ССааммссіінн  ІІ.. ЛЛ..
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ал
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а A зобов'язання дотримуватись присяги судді (статA
тя 1 Кодексу), порушення якої відповідно до ст.
126 Конституції України є підставою для звільA
нення судді з посади;

A зобов'язання дотримуватись принципу неупеA
редженості і професійності та заборона викоA
ристовувати службове становище в особистих
інтересах (статті 2 і 5, 7 Кодексу);

A правила щодо несумісності суддівської посади з
іншою діяльністю, як це передбачено у статті 127
Конституції України (статті 3 і 4 Кодексу);

A зобов'язання щодо нерозголошення таємниць,
які стали йому відомі у зв'язку із професійною діA
яльністю (стаття 6 Кодексу);

A зобов'язання дотримуватись принципів публічA
ності і відкритості судового процесу, надавати
доступ до судового процесу засобам масової інA
формації, враховуючи при цьому особисті права
учасників процесу, що є реалізацією ст. 6 і 10
Конвенції про захист прав і основних свобод, а
також відповідних положень процесуальних коA
дексів (стаття 8 Кодексу);

A зобов'язання щодо уникнення будьAяких проявів
дискримінації в судовому процесі на будьAякі підA
ставі, що є виконанням ст. 14 Конвенції про заA
хист прав і основних свобод людини (ст. 9
Кодексу);

A зобов'язання у процесуальній діяльності та діяльA
ності на адміністративній посаді дотримуватись
принципу рівного статусу всіх суддів (ст. 10 і 11
Кодексу), що також відображено в законі.

Логічно, що завершує звід правил суддівської етики
стаття наступного змісту: "суддя має докладати всіх зуA
силь до того, щоб на думку розсудливої, законослухняA
ної та поінформованої людини його поведінка була
бездоганною". Зрозуміло, що дане положення має декA
ларативний характер та не може бути покладено в осA
нову оцінки відповідності поведінки судді правилам
професійної етики. Проте в цьому контексті пригадуA
ється норма процесуального права, яка покладає на
суддю завдання оцінювати докази по справі, базуюA
чись на внутрішньому переконанні, що в свою чергу,
вочевидь, засновується на професійному та життєвому
досвіді, а також значною мірою уявленнях моральноA
етичного характеру.

Іншими словами, коли ми говоримо про суддівську
етику як про правила професійної поведінки, ми маєA
мо на увазі юридично значимі вчинки, безпосередньо
пов'язані зі статусом судді: його незалежністю, неупеA
редженістю та беззастережним слідуванням Закону.
Саме в цьому сенсі необхідно розуміти порушення судA
дівської етики як підставу дисциплінарної відповідальA
ності. Тобто необхідно проводити чітку межу між
етикою в професійному та особистому житті, приватA
ність та повага до якого гарантується Конвенцією про
захист прав та основних свобод людини та КонституA
цією України.

Хочу наголосити на тому, що правила, передбачені
в перших 11 статтях Кодексу суддівської етики, як ми
могли побачити, мають конкретний юридичний зміст,
тому, дійсно, в разі їх грубого чи систематичного поруA
шення порушується відповідна законодавча норма, що
визначає прямі обов'язки судді.

Саме недотримання професійних обов'язків внасліA
док грубого чи систематичного порушення суддівської
етики і є підставою для дисциплінарної відповіA
дальності судді. У цьому контексті важко заперечити
шановному судді Залару, який наголошував на необA
хідності розмежування етики та дисципліни, тобто
звичайної поведінки та виконання професійних
обов'язків.

У цьому контексті велика відповідальність покладаA
ється на дисциплінарні органи, адже саме вони мають
визначити, яка саме поведінка судді є дисциплінарним
порушенням та створює шкідливі наслідки, які виражаA
ються в тому, що підривають авторитет судової влади,
дискредитують статус судді і викликають сумнів у незаA
лежності та неупередженості суддів, а яка поведінка не
виходить за межі особистого способу життя судді і тоA
му не може піддаватись критиці, а тим більше оцінці.

Для наочності звернемось до практики. Нещодавно
вийшов перший випуск Інформаційного вісника ВиA
щої кваліфікаційної комісії суддів України, в якому,
зокрема, розміщено деякі приклади порушення суддяA
ми правил професійної етики. Для порівняння наведеA
мо зміст двох заяв про порушення дисциплінарної
справи щодо суддів. Суддя (чоловік) придбав собі доA
рогого кота та поселив його в суді, прикрасивши його
шию золотим ланцюжком. На зауваження про неетичA
ність такого вчинку суддя пояснив, що кіт заспокоює
його нерви, що він має право прикрашати свого улюбA
ленця (наприклад, жінкиAсудді прикрашають свої кабіA
нети дорогими квітами, що не вважається неетичним,
а ланцюжок коштує набагато дешевше).

У другому випадку після розгляду цивільної справи
суддя оголосив резолютивну частину рішення, роз'ясA
нив право сторін на подання апеляційної скарги. ОсA
кільки потерпілому було відмовлено у задоволенні
моральної шкоди, позивачка вирішила скористатися
правом на оскарження. Вона зателефонувала наступA
ного дня до суду для отримання інформації щодо часу
ознайомлення з повним судовим рішенням. Суддя поA
цікавився, на що пенсіонерці рішення, зауваживши,
що послуги адвоката дорогі. З'ясувавши її наміри, запA
ропонував змінити рішення в частині відшкодування
моральної шкоди. В отриманому рішенні було зазначеA
но про відшкодування мізерної суми моральної шкоди.
Рішення було переписано. Після звернення до АпеляA
ційного суду позовні вимоги були задоволені у повноA
му обсязі.

Постає закономірне питання: чи можна дані прикA
лади розцінювати як однаковою мірою небезпечні для
авторитету, незалежності та неупередженості судової
влади вчинки?
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аЩоб розібратися в цьому питанні, необхідно знати
як функціонує судова системи зі всіма її найменшими
аспектами та розумітися на процедурі добору профеA
сійних суддів, під час якої, зокрема, перевіряються моA
ральноAетичні якості кандидата на посаду судді та
встановлюється відповідність особистих якостей майA
бутній професії.

Звернемо увагу на те, що кваліфікаційна співбесіда
при доборі кандидатів має на меті перевірити не тільA
ки теоретичні знання і практичні навички, але й готовA
ність майбутнього судді дотримуватись правил
професійної етики.

Саме із вказаних причин видається обґрунтованим
збереження єдності кваліфікаційноAдисциплінарних
органів — кваліфікаційних комісій суддів на чолі з ВиA
щою кваліфікаційною комісією суддів України.

Є достатньо підстав для того, щоб покладати процес
формування корпусу професійних суддів (в тому числі
добір та звільнення) цілковито на систему кваліфікаA
ційних комісій, адже тільки в такому разі ми зможемо
забезпечити дотримання єдиних стандартів до всіх
рівнів суддів, а головне — зберегти порозуміння та відA
повідальне ставлення між тими, хто здійснює добір
суддів, присвоює кваліфікаційні класи та надає висA
новки по переведенню у суд вищої інстанції, і тими,
хто вирішує питання про належність професійної поA
ведінки суддів, встановлює в їхніх діях наявність чи
відсутність складу дисциплінарного правопорушення і
нарешті виносить рішення про направлення подання
на звільнення судді з посади.

Дійсно, варто поміркувати над тим, щоб реорганізуA
вати існуючі кваліфікаційні комісії суддів, запровадивA

ши двопалатний принцип роботи: створити атестаційA
ну та дисциплінарну палату. Проте є глибоке перекоA
нання в тому, що на сьогоднішній день недоцільно
штучно розподіляти нині існуючі кваліфікаційні коміA
сії на дві окремі системи органів: одна з яких буде виA
конувати атестаційні функції, а інша — в особі єдиного
органу Дисциплінарної комісії суддів України — відпоA
відно буде здійснювати дисциплінарне провадження
щодо суддів місцевих та апеляційних судів.

До речі, якщо ми звернемось до того, як дане питанA
ня регулюється в Російській Федерації, то побачимо,
що процес формування суддівського корпусу повністю
лежить в межах компетенції органів суддівської спільA
ноти — кваліфікаційних колегій суддів на чолі з ВиA
щою кваліфікаційною колегією суддів. Кваліфікаційні
колегії суддів навіть наділені повноваженнями щодо
прийняття рішення про дострокове припинення повA
новажень судді за наслідками дисциплінарного проA
вадження щодо нього.

Таким чином, доцільно зберегти єдність кваліфікаA
ційного органу — кваліфікаційних комісій, і натомість
чітко визначити та прописати напрями його співпраці
у сфері формування суддівського корпусу з Вищою раA
дою юстиції.

І ще одне. У прагненні до досконалості ми не маємо
права забувати реальних умов: того, що судову систему
складають люди, а не виписані на сторінках законів
посади; того, що створення кожного нового елементу
судоустрою вимагає фінансування; нарешті, того, що у
будьAякому випадку необхідний певний час для змін,
який виявить помилки та досягнення.
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Вступ

1. Даний звіт складено за підсумками аналітичноA
го відрядження в Україну і наступного візиту експертів
Ради Європи до Вищої ради юстиції, Верховного Суду,
Вищої кваліфікаційної комісії суддів і інших правових
інститутів України в рамках Спільної програми ЄвроA
пейської Комісії й Ради Європи з покращення діяльA
ності судової гілки влади в Україні. Бенефіціарієм
цього звіту названо Вищу раду юстиції України, інші ж
зацікавлені сторони перераховано в Додатку 1.

2. Мета відвідування як елемента Спільної програA
ми полягала в докладнішому вивченні процедури дисA
циплінарної відповідальності українських суддів і її
аналізі з погляду стандартів, сформульованих, крім інA
шого, у таких документах, як Рекомендація № R (94) 12
Комітету Міністрів державамAчленам "Про незалежA
ність, ефективність і роль суддів", відповідних ВисновA
ках Консультативної ради європейських суддів (CCJE) і
в Європейській Хартії від 10 липня 1998 р. "Про закон
для суддів" ("Європейська хартія 1998 р."). Органи украA
їнської судової системи поставили перед гостями вісім
конкретних питань, які б їм хотілося обговорити під
час цього візиту, 

3. а саме:
(1) Чи відповідає право голови кваліфікаційної коA

місії порушувати дисциплінарне провадження
проти судової посадової особи європейським
стандартам?

(2) Чи існує в якихAнебудь європейських країнах
особлива форма заяви для порушення дисципліA
нарного провадження?

(3) Хто повинен мати право порушувати дисципліA
нарне провадження проти судових посадових
осіб?

(4) На яких підставах можна відкривати дисципліA
нарне провадження?

(5) Якої думки експерти про статті 31 і 34 українA
ського Закону "Про статус суддів"? Як вони гадаA
ють, можна довести наявність "умислу"?

(6) Чи мають експерти якіAнебудь зауваження щодо
дії статті 35 Закону "Про статус суддів" і статті 99
Закону "Про судоустрій"?

(7) Чи відповідають права оскарження, що їх визнаA
чено в статтях 53 і 58 Закону "Про статус суддів",
європейським стандартам?

(8) Чи відповідає європейським стандартам відсутA
ність закріпленого строку давності для поруA
шення дисциплінарного провадження проти
судової посадової особи?

4. Візит був організований експертомAрезидентом
Спільної програми в Києві дAром Корнелією Вельк, судA
дею Земельного суду Гамбургу, а самий звіт склали ексA
перти, які перебували з візитом в Україні, — суддя
Віргіліюс Валанчюс, голова Вищого адміністративного
суду Литви й президент Європейської асоціації суддів,
суддя Паола Філіппі з італійського Апеляційного суду,
відряджена до Бюро досліджень і документації Вищої
ради юстиції Італії, і суддя Пол Шерф, призначений
суддя з питань імміграції в Комісії у справах надання
притулку і імміграції Великобританії, президент Ради
суддів у справах імміграції Великобританії.

5. Список матеріалів, у перекладі англійською моA
вою, з якими ознайомилися зазначені експерти, навеA
дено в Додатку 2. Аналітичний візит здійснювався
українською, російською і англійською мовами.

6. Візит тривав із понеділка по середу, 16 A 18 квітA
ня 2007 року. У його програму входили зустрічі з 

A п'ятьма представниками кваліфікаційних коміA
сій (Вищої, регіональних і спеціалізованих судів)

A високопоставленими представниками Академії
адвокатури

A чотирма членами Вищої ради юстиції
7. В останній день експерти взяли участь в оргаA

нізованій в Академії прокуратури конференції, присA
вяченій дисциплінарній відповідальності суддів і
прокурорів України й ролі інспекторів судів. На цій
конференції більша частина ранкового засідання була
присвячена виступам експертів з доповідями щодо
проблем, які стоять перед українською судовою систеA

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

СУДДІВ В УКРАЇНІ

Аналітичний звіт
за підсумками візитів: 
16 — 18 квітня і 31 травня — 1 червня 2007 р.

Покращення  діяльності 
судової  гілки  влади
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нарних процедур, а також процедурам дисциплінарA
ної відповідальності суддів у Литві, Італії й
Великобританії.

8. На сесії під головуванням радника французькоA
го посольства при Міністерстві юстиції України було
представлено доповідь про систему судів і судових інсA
пекторів у Франції Генерального інспектора у справах
судової служби Міністерства юстиції Франції.

9. До учасників конференції звернулися судді ВерA
ховного Суду України й Вищого господарського суду, а
також голова обласного апеляційного суду. З промоваA
ми також виступили викладач Академії прокуратури,
завідувачка управління Міністерства юстиції, яке відA
повідало за складання проекту українського Закону
"Про статус суддів", і проректор з навчальної роботи
Академії прокуратури. З виступів кількох українських
учасників було видно, що між ними існують помітні
розбіжності щодо питань, пов'язаних із реформою
системи дисциплінарної відповідальності суддів в УкA
раїні, хоча всі були згодні з тим, що самі реформи доA
конечно потрібні. Також було видно, що характер цих
реформ і далі є питанням дискусійним.

10. Робочі дні наступного візиту панів суддів ВаA
ланчюса і Шерфа припали на 31 травня і 1 червня.
Програма цього їхнього візиту включала зустрічі 31
травня в Академії адвокатури України, Верховному
Суді України і з п'ятьма членами Вищої ради юстиA
ції. На другий день експерти були присутні на "кругA
лому столі" в Академії Генеральної прокуратури
України, присвяченому питанню дисциплінарної
відповідальності, етичним стандартам у діяльності
суддів і прокурорів, питанням освіти й навчання,
організації і статусу прокурорів в Україні у порівA
нянні з Францією.

11. Деякі судді і адвокати стверджують, що для
здійснення певних реформ у системі дисциплінарної
відповідальності суддів треба внести зміни в КонстиA
туцію України. Вони висловили занепокоєння у зв'язA
ку з тим, що, на їхню думку, є надмірним зволіканням
у внесенні таких змін. Інші ж виражали занепокоєння
з приводу ролі депутатів Верховної Ради в затверA
дженні призначень суддів на посаду, а також у проA
цедурі притягнення суддів до дисциплінарної
відповідальності.

12. Досить жваво точиться і дискусія щодо того, чи
відповідні підстави для порушення дисциплінарного
провадження в законодавстві слід передбачити докладA
но або ж, навпаки, бажано їх там сформулювати в заA
гальному вигляді. Право ініціювати таку процедуру
загалом належить кваліфікаційним комісіям різних
рівнів, серед яких одні мають територіальну, а інші
спеціальну юрисдикцію. Тому існує занепокоєння з
приводу недостатньої послідовності в підході до дисA
циплінарною відповідальності.

13. Усі українські співрозмовники з порозумінням
поставилися до мети даного відвідування, визнаючи,

що реформувати процедуру дисциплінарної відповіA
дальності суддів було б бажано, ба й треба. Такі ж мірA
кування згадано в проекті пам'ятної записки, що їх
Українська незалежна суддівська асоціація підготувала
після другого візиту експертів. Самі експерти не бачиA
лися з жодним представником цієї асоціації. Усі ж співA
бесідники підкреслювали, що будьAякі реформи мають
розроблятися з урахуванням української історії й кульA
тури так, щоб вони відображали і український, і євроA
пейський досвід. Усі дискусії за участю експертів
відбувалися в атмосфері сердечності й надзвичайної
відкритості й охоплювали широке коло питань, прямо
дотичних до процедури дисциплінарної відповідальA
ності суддів.

14. Експерти хотіли б висловити подяку докторові
Корнелії Вельк, що є відповідальною за проведення
Спільної програми в Києві, і її колегам — Ірині ЗаA
рецькій, Юлії Скабовській і Тетяні Хілько. Хотілося б
також подякувати Агнесі ҐілкаAБетцов, керівнику
програми Ради Європи в Страсбурзі, а особливо предA
ставникам української судової системи, Академії проA
куратури й Академії адвокатури за їхню гостинність і
теплоту, тим більше, що візит відбувався в момент веA
ликої політичної й конституційної важливості для наA
роду України, до якого була прикута увага всіх, з ким
ми зустрічалися. 

Міжнародно-правові документи про
дисциплінарну відповідальність суддів

15. Положення, що визначають підстави для приA
тягнення суддів до дисциплінарної відповідальності і
її процедуру, справді тісно пов'язані із принципом суA
дової незалежності. Міжнародні документи, хоча й не
містять вимоги стосовно якоїсь конкретної процедуA
ри дисциплінарної відповідальності суддів, але форA
мулюють основні вимоги й стандарти, покликані
гарантувати, що система дисциплінарної відповідальA
ності суддів, якій віддає перевагу певна держава, відA
повідає міжнародно визнаним принципам. І тут слід
найперше згадати такі найбільш важливі документи,
якAот:

A Рекомендація № R (94) 12 Комітету Міністрів дерA
жавамAчленам "Про незалежність, ефективність і
роль суддів", прийнята Комітетом Міністрів 13
жовтня 1994 р. на 516Aй зустрічі заступників міA
ністрів, 

A Основні принципи незалежності судової влади,
прийняті Сьомим конгресом Організації Об'єдA
наних Націй із запобігання злочинності й поводA
ження зі злочинцями в Мілані (26 серпня — 6
вересня 1985 р.) і схвалені Резолюціями ГенеA
ральної Асамблеї 40/32 від 29 листопада 1985 р. і
40/146 від 13 грудня 1985 р. і 

A Європейська Хартія про статут для суддів, прийA
нята учасниками багатобічної зустрічі з питання
статуту суддів у Європі, яку Рада Європи організуA
вала й провела в Страсбурзі 8—10 липня 1998 р. 
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а CCJE — консультативний орган Ради Європи із

проблем, пов'язаних з незалежністю, неупередженістю
й компетентністю суддів, оприлюднив кілька Думок
щодо різних аспектів діяльності суддів. Для теми дисA
циплінарної відповідальності суддів найбільш доречA
ною є Думка № 3 (2002) "Про етику й відповідальність
суддів", а також Думка № 1 (2001) "Про стандарти незаA
лежності судової влади й незмінюваності суддів". 

16. Конкретні посилання на згадані документи наA
ведено в розділі "Висновки і рекомендації", зокрема
щодо питань, сформульованих українськими судовиA
ми органами, про які було згадано у вступі. 

Правове регулювання дисциплінарної від-
повідальності суддів в Україні

17. Слід зазначити, що правове регулювання
дисциплінарної відповідальності суддів в Україні є
досить складним і неясним. Згідно з п. 22 ч. 1 ст. 92
Конституції України принципи цивільноAправової
відповідальності і відповідальність за адміністраA
тивні, дисциплінарні проступки та злочини визнаA
чається винятково законами України. Правові
норми, що регулюють дисциплінарну відповідальA
ність суддів, викладені в кількох законах наприкA
лад, у Законі України "Про статус суддів", Законі
"Про судоустрій" і Законі "Про Вищу раду юстиції".
Кілька співбесідників висловили таку думку, з якою
погоджуються і експерти, що правові норми, які
регламентують питання дисциплінарної відповіA
дальності суддів, було б доцільно викласти в одноA
му законодавчому акті. Це сприяло б усуненню
непослідовності й неоднозначності, до появи яких
призводить використання в кожному із законів, що
регулюють судову владу, розбіжних формулювань, і
було б зручнішим з погляду тих, хто потребує на
них посилатися. 

18. За ст. 96 Закону України "Про судоустрій", суддя
може бути притягнутий до дисциплінарної відповіA
дальності в порядку дисциплінарного провадження  і
на підставах, визначених Законом України "Про статус
суддів". 

19. Ст. 52 Закону "Про статус суддів" визначає такі
підстави для можливого притягнення судді до дисципA
лінарної відповідальності:

(1) навмисне порушення процесуальних норм у хоA
ді здійснення правосуддя або прийняття явно
некваліфікованого рішення в справі;

(2) створення не передбачених законом перешкод
для доступу до правосуддя;

(3) навмисне затягування розгляду заяви, скарги
або справи;

(4) очевидний прояв пристрасті або неповаги до
якогоAнебудь учасника процесу;

(5) вчинення аморального вчинку в суді або поза
ним;

(6) систематичне або серйозне порушення норм
суддівської етики;

(7) використання своєї посади для одержання осоA
бистої вигоди, не передбаченої статусом судді;

(8) ухиляння від обов'язкового навчання в НаціоA
нальній школі суддів України;

(9) розголошення конфіденційної інформації про
особу поза судовим засіданням; 

(10)розголошення таємниці, що стала відомою судA
ді в ході розгляду справи в закритому судовому
засіданні; 

(11)систематичне ігнорування позиції судів вищої
інстанції щодо застосування правових норм при
розгляді справ; 

(12)одержання подарунків від учасників процесу
або осіб, з ними пов'язаних. 

20. Ст. 31 Закону "Про статус суддів" встановлює,
що скасування або зміна судового рішення не  тягне  за
собою дисциплінарної  відповідальності  судді,  який
брав  участь у винесенні  цього  рішення,  якщо  при
цьому  не  було допущено навмисного порушення заA
кону чи несумлінності, що потягло за  собою істотні
наслідки.

21. Ст. 96 Закону України "Про судоустрій" надає
право вносити подання про притягнення судді до дисA
циплінарної відповідальності таким особам:

A народним депутатам України,
A Уповноваженому з прав людини Верховної Ради

України,
A міністрові юстиції України,
A голові вищестоящого спеціалізованого суду A відA

носно судді відповідного спеціалізованого суду, у
якому суддя займає свою посаду, за винятком поA
дання про зміщення з посади судді,

A голові відповідної ради суддів,
A а також членам Ради суддів України. 

22. Ст. 97 Закону "Про судоустрій" забороняє ініціA
ювати питання відповідальності судді без достатніх
підстав або використовувати це право як спосіб тиску
на суддю у зв'язку із здійсненням ним правосуддя. ЗаяA
ва чи повідомлення, за якими можна відкривати дисA
циплінарне провадження, мусить містити конкретні й
достатні відомості про наявність у діях судді ознак дисA
циплінарного проступку. 

23. Ст. 98 Закону "Про судоустрій" передбачає, що
право здійснювати дисциплінарне провадження
мають:

кваліфікаційні комісії суддів — щодо суддів місA
цевих судів; 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України —
щодо суддів апеляційних судів; 
Вища рада юстиції A щодо суддів вищих спеціаліA
зованих судів та суддів Верховного Суду України.

24. Кваліфікаційні комісії являють собою постійA
но діючі органи судової влади, яким доручено здійA
снювати належне формування корпусу професійних
суддів, здатних здійснювати правосуддя компетенA
тним, повним і безстороннім чином. Існують окремі
кваліфікаційні комісії для суддів загальних судів, кваA
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фікаційні комісії для спеціалізованих судів, причому
всі вони підзвітні Вищій кваліфікаційній комісії судA
дів України. 

25. Ст. 99 Закону "Про судоустрій" передбачає такі 3
стадії дисциплінарного провадження в кваліфікаційA
ній комісії:

(a) перевірка даних про наявність підстав для приA
тягнення судді до дисциплінарної відповідальA
ності; 

(b) відкриття дисциплінарної справи та 
(c) розгляд дисциплінарної справи і прийняття ріA

шення відповідною кваліфікаційною комісією. 
26. Перевірка заяв чи повідомлень про вчинення

суддею дисциплінарного порушення здійснюється
протягом одного місяця з моменту одержання такої
інформації головою відповідної кваліфікаційної
комісії або її членами. Після перевірки матеріали
справи представляються комісії, що розглядає їх й
приймає своє рішення. Якщо комісія доходить висA
новку про відсутність підстав для притягнення судді
до дисциплінарної відповідальності, вона (або її гоA
лова) припиняє провадження й належним чином
повідомляє про це зацікавлені сторони. Рішення про
припинення провадження, прийняте головою комісії,
може бути переглянуте комісією на вимогу будьAякого
її члена. 

27. Голова комісії призначає час і місце засідання.
Особа, стосовно до якої відкрито провадження, і
суб'єкт подання повідомляються про дату засідання
принаймні за десять днів до нього. Під час розгляду коA
місія повинна заслухати пояснення судді, щодо якого
ведеться дисциплінарне провадження. Його відмова
від явки на засідання комісії без поважних причин не
перешкоджає роботі комісії. Кваліфікаційна комісія
приймає рішення в дисциплінарній справі більшістю
голосів присутніх на засіданні.

28. Суддя може оскаржити рішення кваліфікаційA
ної комісії про притягнення його до дисциплінарної
відповідальності в Вищій раді юстиції. Розгляд оскарA
ження Вищою радою юстиції здійснюється відповідно
до Закону України "Про Вищу раду юстиції". Ст. 53 і 58
Закону "Про статус суддів" встановлюють, що дисципA
лінарне провадження у справах суддів вищих спеціаліA
зованих судів і Верховного Суду України здійснює сама
Вища рада юстиції. Оскарженню рішення ВРЮ не підA
лягають, за винятком можливості оскаржити їх у суді з
посиланням на порушення процедури (Ст. 58 Закону
"Про статус суддів"). 

29. Ст. 1 Закону "Про Вищу раду юстиції" встаA
новлює, що Вища рада юстиція — колегіальний
незалежний орган, відповідальний за формування виA
сокопрофесійного корпусу суддів, здатних компеA
тентно, справедливо й неупереджено здійснювати
правосуддя на професійній основі, а також за прийнятA
тя рішень відносно порушень суддями й прокурорами
вимог про несуміщення посад і, у межах своєї компеA

тенції, притягнення їх до дисциплінарної відповідальA
ності. До складу ВРЮ входить двадцятеро членів. 

30. Верховна Рада України, Президент України, З'їзд
суддів України, З'їзд адвокатів України, З'їзд представA
ників вищих навчальних закладів юридичного профіA
лю й наукових установ призначають по три члена
Вищої ради юстиції, крім того, двох її членів признаA
чає Всеукраїнська нарада працівників прокуратури. За
посадою до Вищої ради юстиції входить Голова ВерA
ховного Суду України, міністр юстиції України та ГенеA
ральний прокурор України (Ст. 5 Закону "Про Вищу
раду юстиції").

Зауваження й рекомендації

1. Правове регулювання дисциплінарної відповіA
дальності суддів України потребує спрощення й більA
шої ясності. Ми рекомендували б, щоб усі основні
правові норми, які регулюють підстави і порядок приA
тягнення суддів до дисциплінарної відповідальності,
містилися в одному законі, бо ж трактування цього і
споріднених із ним предметів у різних законах може
призводити до плутанини й суперечностей, а єдиний
закон зробив би ці правила й норми більше послідовA
ними й зрозумілими.

2. У проекті закону про дисциплінарну відповіA
дальність суддів нас турбують дві такі речі: поAперше,
характер обставин, які можуть являти собою порушенA
ня суддівської дисципліни, і, поAдруге, самий порядок,
що застосовується при притягненні суддів до дисципA
лінарної відповідальності. 

3. Кожна держава сама визначає у своєму закоA
нодавстві, в якій поведінці судді слід вбачати підстаA
ви для вжиття дисциплінарних заходів. Приводом
для відкриття дисциплінарного провадження може
слугувати лише така поведінка, яка докорінно супеA
речить поведінці професіоналаAпосадовця, здогадA
но винуватого в скоєнні проступку наприклад,
серйозному порушенні судової етики, нехтуванні
обмежень щодо сумісництва чи участі в політичній
діяльності.

4. Відповідно до європейських стандартів привоA
дом для дисциплінарного провадження має бути серA
йозне або кричуще порушення суддею своїх
посадових обов'язків (Висновок № 3 КРЄС). ВідповідA
но до Рекомендації № R (94) 12, підстави для притягA
нення судді до відповідальності, а надто в тому разі,
якщо внаслідок цього його може бути зміщено з посаA
ди, мають бути точно визначені в законі. Але КРЄС
обстоює більше прагматичну позицію, вважаючи, що,
хоча визначення в законі точних підстав для вжиття
дисциплінарних заходів щодо судді, як це пропонує
робити Рекомендація № R (94) 12, і справді є бажаним,
заздалегідь передбачити всі можливі причини інакше,
ніж шляхом загального їх формулювання, навряд чи
можна. Саме так нині є в більшості європейських краA
їн. Утім, на думку КРЄС, пропонуючи чи вживаючи
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а будьAякі дисциплінарні стягнення, слід їх одночасно

чітко обґрунтовувати. 
5. Відповідно до принципу незалежності суддів,

зрозуміло, що саме тільки скасування або зміна рішенA
ня в порядку апеляції не може слугувати достатньою
підставою для дисциплінарної відповідальності судді.
Рекомендація № R (94) 12 передбачає, що "рішення
суддів не повинні переглядатись інакше, ніж через визA
начену законом процедуру апеляцій", що "судді мають
бути цілком вільними у винесенні неупередженого ріA
шення у справі, яку вони розглядають, покладатись на
своє внутрішнє переконання, власне тлумачення факA
тів та чинне законодавство" і що "судді не зобов'язані
давати звіт щодо справ, які знаходяться в їхньому проA
вадженні, жодній особі, яка не належить до системи суA
дової влади". Якщо в неправильному тлумаченні закону
вбачати потенційне порушення судової дисципліни,
безсумнівно, з'являється ризик, що судді ухвалюватиA
муть рішення, ймовірно, з осторогою, побоюючись
можливого дисциплінарного покарання.

6. Як підкреслює Європейська асоціація суддів,
"будьAяка спроба виконавчої або законодавчої влади
вжити дисциплінарні заходи щодо судді в зв'язку з йоA
го рішенням у конкретній справі або мотивами такого
рішення є неналежним втручанням у процес правосудA
дя й прямою загрозою незалежності судової влади."
(Резолюція щодо дисциплінарного провадження щодо
суддів, ухвалена ЄАС на зустрічі в Вільнюсі 20 травня
2006 р.). Судові інспекції в тих країнах, де така система
існує, не мусять цікавитися обставинами справ або
правильністю рішень чи спонукати суддів до того, щоб
вони, виходячи з міркувань ефективності роботи, відA
давали перевагу продуктивності, а не належному викоA
нанню своєї ролі, яка полягає в тому, щоб ухвалювати
виважені рішення відповідно до закону і інтересів тих,
хто домагається правосуддя.

7. Правове регулювання підстав для притягнення
суддів до дисциплінарної відповідальності в Україні заA
галом відповідає міжнародним стандартам. Однак кільA
ка положень Закону України "Про статус суддів" дають
привід сумніватися в їхній повній відповідності принA
ципові незалежності судової влади й колись можуть буA
ти некоректно застосовані, наслідком чого може стати
порушення європейських стандартів.

8. Ст. 31 Закону України "Про статус суддів" передA
бачає, що "скасування або зміна судового рішення не
тягне  за  собою дисциплінарної  відповідальності  судA
ді,  який  брав участь у винесенні  цього  рішення,  якA
що  при  цьому не  було допущено навмисного
порушення закону чи несумлінності, що потягли за соA
бою істотні наслідки". Згадка про навмисне порушення
закону тощо нас бентежить. Відповідність до міжнаA
родних стандартів і практики більшості європейських
держав вимагає, щоб позиція чи думка судді, виражена
в його рішенні, не могла правити за підставу для приA
тягнення його до дисциплінарної відповідальності. ПеA
ревірка правильності чи зміна судового рішення може

бути здійснена лише за результатами належно здійснеA
ного апеляційного провадження. 

9. Такий же сумнів можна висловити й щодо форA
мулювання пункту 1 частини 1 статті 52 Закону України
"Про статус суддів", який передбачає, що основою для
дисциплінарної відповідальності суддів є "навмисне
порушення норм процесуального законодавства при
здійсненні правосуддя або явно некваліфіковане ріA
шення  в справі". Як можна довести навмисне поруA
шення закону, уявити собі складно. Ця умова може
створювати ґрунт для зловживань, бо дія такої норми
великою мірою залежить від того, як саме її застосоваA
но на практиці.

10. Формула "…несумлінності, що потягли за собою
істотні наслідки" здається ще більш проблематичною,
оскільки вона спонукає до висновку, що відповідальA
ність судді пов'язують із наслідками тієї дії чи бездіяльA
ності, які становили його несумлінність, а не з
серйозністю зловживання суддівськими повноваженA
нями, як того й вимагають міжнародні стандарти. 

11. За міжнародними стандартами відкриття дисA
циплінарного провадження щодо судді має відповідаA
ти двом вимогам. ПоAперше, має існувати якийсь
"фільтр", що захищав би суддів від несумлінних позоA
вів чи скарг невдоволених позивачів. У багатьох країA
нах існує тому окремий орган або посадова особа, що
відповідають за приймання скарг, а в деяких такий орA
ган, що "фільтрує" заяви, потім, перш ніж вирішувати,
чи досить підстав для дисциплінарних заходів, ще
звертається до відповідного судді за поясненням і лиA
ше в разі наявності таких підстав передає справу на
розгляд в уповноважений дисциплінарний орган
(Див. Висновок КРЄС № 3). ПоAдруге, сама процедура
відкриття дисциплінарного провадження має узгоджуA
ватися з принципами розподілу влади на гілки й судоA
вої незалежності.

12. Ст. 34 чинного Закону "Про статус суддів" встаA
новлює, що підставами для порушення дисциплінарA
ного провадження  щодо судді можуть бути:

(1) подання Міністерства юстиції України за насA
лідками перевірки заяв і повідомлень громадян або

(2) подання голови відповідного  суду, органів,  усA
танов,  організацій, органів місцевого самоврядування
або

(3) повідомлення в засобах масової інформації.
Ст. 53 проекту Закону "Про статус судів" передбачає,

що право подавати скаргу має всякий, кому "відомі відA
повідні факти", а ч. 5 ст. 54 встановлює, що рішення
про відкриття дисциплінарного провадження ухвалюA
ватиме палата, сформована в Дисциплінарній комісії
суддів України в складі трьох її членів.

Законопроект прозоріший за чинний закон, бо пеA
редбачає, що особа, щодо якої подано заяву, має знати,
які саме факти розглядатиме Дисциплінарна комісія
суддів України.

13. Якогось прямо сформульованого положення
щодо "системи фільтрації", що відсіювала б безпідставA
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ані скарги, немає. За теперішніх обставин у Вищої ради

юстиції немає достатньої змоги, щоб з'ясовувати самій
чи комусь іще доручити з'ясувати наявність у скаргах
на неналежні дії судді підстав для відкриття дисципліA
нарного провадження. Під час зустрічі з членами ВРЮ
ми дійшли безперечного висновку про те, що її члени
приголомшені тією кількістю дисциплінарних провадA
жень, з якими їм доводиться мати справу. 

14. Європейські стандарти всі без винятку наполяA
гають на тому, що дисциплінарні процедури щодо судA
дів мають відповідати вимогам належної правової
процедури європейської Конвенції прав людини. А це
насамперед означає, що орган, відповідальний за ухA
валення рішення про дисциплінарну відповідальність
суддів, має і сам відповідати вимогам "незалежного й
безстороннього суду" у смислі Конвенції, а, поAдруге,
що й сама процедура має відповідати вимогам належA
ної правової процедури, включаючи право суддів даA
вати пояснення й звертатися з оскарженням. Стаття 17
Базових принципів незалежності судової влади ООН
визнає "право суддів на справедливий судовий розA
гляд". Згідно зі статтею 19, "усі види дисциплінарного
(…) стягнення мають накладатися відповідно до встаA
новлених норм суддівської поведінки". Стаття 20 форA
мулює принцип, відповідно до якого "… рішення про
дисциплінарне покарання, усунення від посади чи
звільнення повинні бути предметом незалежної переA
вірки". 

15. Рекомендація № R (94) 12 пропонує, що
"…держава має розглянути можливість створення —
відповідно до закону A спеціального повноважного
органу, який накладатиме санкції та вживатиме дисA
циплінарних заходів, якщо таких заходів не вживає
суд. Рішення такого органу мають підлягати контроA
лю з боку судового органу найвищої інстанції або ж
і він сам може бути таким органом найвищої інстанA
ції. У законі належить передбачити відповідну
процедуру для того, щоб суддя, якого це стосується,
міг скористатись принаймні гарантованою судовою
процедурою, що передбачена в Конвенції. Йдеться,
зокрема, про розгляд справи впродовж розумного
строку та право відповіді на будьAяке висунуте
обвинувачення." У своєму Висновку № 3 КРЄС реA
комендує, щоб рішення в будьAякому відкритому
дисциплінарному провадженні ухвалював незалежA
ний орган або трибунал із застосуванням процедуA
ри, що гарантує повноправність захисту; у разі,
якщо такий орган або трибунал не є власне судом,
то призначати його членів слід незалежному оргаA
нові (істотну частку у складі якого становлять деA
мократично обрані представники судової влади),
при цьому пов'язані з дисциплінарним провадженA
ням механізми в кожній країні мають бути влашA
товані у спосіб, що передбачає можливість
оскарження рішення першої дисциплінарної інсA
танції (незалежно від того, чи вона є органом упA
равління, трибуналом або судом) в суді.

16. Процедура прийняття рішень про дисциплінарA
ну відповідальність суддів в Україні в основному відпоA
відає згаданим принципам належної правової
процедури, однак у ній є кілька проблемних царин,
описаних нижче. 

Вимога належної правової процедури процесу озA
начає насамперед, що орган, відповідальний за ухваA
лення рішення про дисциплінарну відповідальність
суддів, має відповідати вимогам "незалежного й безA
стороннього суду" у вже згаданому смислі. Було б
бажано, щоб орган, уповноважений відкривати дисA
циплінарне провадження щодо судді, не був тим же
самим органом, що вирішує питання про дисципліA
нарну відповідальність. Це допомогло б уникнути
можливих порушень прав на розгляд справи "безстоA
роннім судом". 

Європейський суд прав людини в багатьох своїх ріA
шеннях указує на те, що вимога неупередженості, що її
містить § 1 статті 6 Конвенції, має два аспекти. ПоAперA
ше, суд має бути суб'єктивно безстороннім, тобто жоA
ден член його складу не може мати якоїAнебудь
тенденційності або упередженості. Особиста неупеA
редженість презюмується при відсутності доказів звоA
ротного. ПоAдруге, суд має бути безстороннім і з
об'єктивної точки зору, що означає наявність достатніх
гарантій, які б виключали будьAякий обґрунтований
сумнів щодо цього (Див., наприклад, Рішення ЄСПЛ від
4 квітня 2000 року у справі "Академі Трейдінґ Лтд та інA
ші проти Греції" [Academy Trading Ltd and Others v. GreA
ece]).

Процедуру розгляду дисциплінарної справи судді
встановлює ст. 35 Закону "Про статус суддів". ВстановA
лений порядок передбачає, що відомості, які містить
подання про притягнення судді до дисциплінарної відA
повідальності, мають перевірити члени тієї ж самої коA
місії, яка цю справу й розглядатиме, упевнившись у
достатності підстав для цього.

На нашу думку, відкриття дисциплінарного провадA
ження у справі тим самим дисциплінарним органом
(чи його головою), який відтак її розглядатиме і ухваA
люватиме рішення про відповідальність, може породA
жувати сумніви щодо фактичної і сприйманої
суб'єктивно безсторонності дисциплінарного трибуA
налу.

Процедура ініціювання дисциплінарних заходів таA
кож має відповідати принципам розподілу влади й суA
дової незалежності. Тому системи, у яких право
ініціювати застосування дисциплінарних заходів налеA
жить членам законодавчої або виконавчої влади, можA
на вважати за не цілком відповідні до цих принципів,
якщо в них не передбачено незалежного "фільтра".
Наприклад, Конституційний Суд у Литві визнав право
міністра юстиції порушувати дисциплінарне провадA
ження проти судді за таке, що не відповідає КонституA
ції, ухваливши, що передбачення такого права в законі
створює правові передумови для того, щоб посадові
особи виконавчої влади могли впливати на діяльність
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ті суддів і судів. (Див., наприклад, Ухвалу КС Литви від
21 грудня 1999 р.)

17. Чинний закон України не дає чітких вказівок на
те, чи дисциплінарний процес має обвинувальний хаA
рактер, чи змагальний. Законопроект передбачає, що
провадження у справі відбувається на засадах змагальA
ності. Ані чинний закон, ані проект нового не містять
положень, згідно з якими суддя, який є об'єктом розсліA
ду, міг мати представника чи право на допит свідків. У
законопроекті так само немає положень щодо критеріA
їв доведеності, які застосовуються в дисциплінарному
провадженні у справі судді. 

18. В Україні питанням дисциплінарної відповіA
дальності опікується багато різних органів. До них наA
лежать: різні кваліфікаційні комісії суддів, голови
місцевих судів (щодо суддів цього рівня), Вища кваліA
фікаційна комісія суддів України (щодо суддів апеляA
ційних судів) і Вища рада юстиції (щодо суддів вищих
спеціалізованих судів і Верховного Суду України). РозA
ширення кола органів, відповідальних за дисциплінарA
ні заходи щодо суддів, навіть якщо кожен з них
здійснює функції щодо різних підрозділів судової влаA
ди, ускладнює пошук узгодженості в правових підходах
і ухваленні рішень, що своєю чергою негативно відбиA
вається на тому, як сприймають якість рішень і наскільA
ки довіряють дисциплінарному процесові. 

19. У Вищій раді юстиції України — одному з оргаA
нів, відповідальних за рішення про дисциплінарну відA
повідальність суддів, судді не становлять більшості.
Європейські стандарти закликають забезпечити участь
у процесі притягнення суддів до дисциплінарної відпоA
відальності такої незалежної установи, у складі якої
судді мали б значне представництво. Європейська ХарA
тія 1998 року про статут для суддів вимагає, щоб приA
наймні половина членів цієї установи були суддями,
яких обирають до неї їхні колеги (див., наприклад, § 60
Висновку КРЄС № 1). Скільки нам зрозуміло, склад ВиA
щої ради юстиції згаданій вимозі не відповідає. Окрім
того, деякі зі співбесідників висловлювали занепокоA
єння з того приводу, що участь у дисциплінарному
провадженні щодо суддів можуть взяти практикуючі
правникиAчлени ВРЮ, і вони ж можуть стикатися в суA
довому процесі з суддею, щодо якого саме ведуть це
дисциплінарне провадження. Тоді таких осіб, можливо,
не сприйматимуть як безсторонніх і об'єктивних, що
поставить під сумнів увесь дисциплінарний процес.

20. Питання складу і порядку формування ДисципA
лінарної комісії регламентують ст. 57—59 законопроA
екту. Члени Дисциплінарної комісії працюватимуть у
ній повний робочий день, а складатиметься вона
дев'яти діючих або відставних суддів, а також шести
членів, які не є суддями: один із них представлятиме
адвокатуру, а п'ятеро будуть політичними призначенA
цями Президента, Верховної Ради і міністра юстиції.
Суддями із щонайбільше 15 членів Дисциплінарної коA
місії будуть лише дев'ятеро (три п'ятих). Крім того, заA

конопроект передбачає, що кворум у комісії формують
будьAякі одинадцять її членів. Отож гарантованої більA
шості суддів у Дисциплінарній комісії не буде. 

21. У Пояснювальній записці до Європейської ХарA
тії про закон для суддів виділено право оскарження відA
повідних рішень у судовій інстанції вищого рівня. Таку
позицію підтримують і Основні принципи щодо незаA
лежності судової влади ООН: Принцип 17 наполягає на
праві судді на справедливий судовий розгляд, а ПринA
цип 20 нагадує, що рішення, ухвалені в результаті
дисциплінарного провадження, мають підлягати незаA
лежному контролю. Пункт VI Рекомендації № R (94) 12
указує на те, що дисциплінарними заходами має зайA
матися "створений — відповідно до закону — спеціальA
ний повноважний орган, який повинен накладати
санкції та вживати дисциплінарні заходи, якщо такі заA
ходи не вживає суд. Рішення такого органу повинні
контролюватись судовим органом найвищої інстанції,
або ж він сам може бути таким органом найвищої інсA
танції".

Ст. 58 Закону "Про статус суддів" визначає, що ріA
шення, ухвалене щодо судді у порядку дисциплінарноA
го провадження, підлягає оскарженню в суді лише з
підстав допущених процесуальних порушень. Це значA
но обмежує процесуальні гарантії, якими б судді мали
користуватися відповідно до міжнародних стандартів.
З огляду на те, що можливість звернутися з оскарженA
ням до Вищої ради юстиції є тільки у суддів місцевих і
апеляційних судів, здається, що у суддів вищих спеціаA
лізованих судів і Верховного Суду України немає матеA
ріальних прав оскарження, бо ж їхні дисциплінарні
справи по першій інстанції розглядає сама Вища рада
юстиції. 

Питання, дотичні до складу і порядку формування
ВРЮ, врегульовують статті 5 і 8 Закону "Про Вищу раду
юстиції". З огляду на Принцип VI Рекомендації № R
(94) 12 є сумніви, що Вища рада юстиції відповідає
критеріям, яким має відповідати "вищий судовий орA
ган", томуAто право оскаржити рішення у дисциплінарA
них справах суддів до Вищої ради юстиції не тотожне
праву оскарження до суду. 

22. Чимало співбесідників висловлювали велике
занепокоєння з приводу значного політичного предA
ставництва в складі Вищої ради юстиції. Проблема,
здається, полягає в тому, що склад ВРЮ визначає статA
тя 131 Конституції. Кілька співбесідників підкреслили,
що, попри всі зусилля, жодних кроків для внесення
змін до Конституції не зроблено, і надії, що це найA
ближчим часом буде, немає.

23. Міжнародні документи не вказують про потреA
бу передбачати строки давності для відкриття дисципA
лінарного провадження щодо суддів, однак існування
таких строків — загальна практика серед європейських
держав. Наприклад, у Словаччині відповідальність судA
ді за дисциплінарне порушення минає із закінченням
строку позовної давності, а він становить два роки з даA
ти вчинення такого порушення. В Естонії дисципліA
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тільки впродовж двох років з моменту вчинення дисA
циплінарного порушення або шести місяців з моменту
його виявлення. В Австрії давність для дисциплінарних
проступків становить п'ять років від часу закінчення
неналежного здійснення професійних функцій. У ПорA
тугалії строк давності становить 3 роки від часу відпоA
відного порушення або 3 місяці від дня надходження
інформації про таке порушення в дисциплінарний орA
ган. У Литві дисциплінарні заходи проти судді застосуA
вати не можна по закінченні трьох років з моменту
вчинення порушення.

Втім, є й кілька країн, які не мають якихAнебудь
строків давності для дисциплінарного провадження
проти судді. Як приклад можна згадати Францію й
Мальту. Хоча міжнародні документи і не закликають
встановлювати строки давності для дисциплінарного
провадження щодо суддів, на думку експертів, це було
б бажано зробити з урахуванням загальних принципів
права, які визначають мету будьAякого виду юридичної
відповідальності, включаючи дисциплінарну, а досягти
такої мети неможливо, якщо від моменту відповідного
порушення спливає завеликий час. 

24. Нам було доручено дослідити питання дисципA
лінарної відповідальності суддів в Україні. Дехто з наA
ших співбесідників запитували нашої думки про те,
що закон в Україні забороняє суддям створювати
об'єднання. Хоча ця матерія не має прямого стосунку
до питання дисциплінарної відповідальності, згадаєA
мо про неї, наприклад, у зв'язку зі статтею 11 ЄвропейA
ської конвенції про права людини, а також іншими
міжнародноAправовими документами щодо незалежA
ності судової гілки влади. У Принципі IV Рекомендації
№ R (94) 12 сказано, що "судді мають бути вільними у
створенні об'єднань, які самостійно або спільно з інA
шим органом оберігають незалежність суддів та захиA
щають їхні інтереси". Професійні організації, що їх
формують судді і до яких можуть вільно приєднуватиA
ся всі судді, здатні зробити помітний внесок до справи
оборони тих прав, які їм не надано за законом, а надA
то в зносинах суддів із законодавчою та виконавчою
гілками влади, а також іншими органами, які можуть
ухвалювати рішення щодо них (див., Статтю 1.7 ЄвроA
пейської Хартії 1998 року). Такі об'єднання можуть таA
кож боронити права суддів, щодо яких відкрито
дисциплінарне провадження. 
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У рамках спільної програми Ради Європи та ЄвA
ропейської Комісії "Україна: Порядок відбору і
призначення суддів, підготовка, дисциплінарна відA
повідальність, управління судовими справами і метоA
ди альтернативного врегулювання спорів" делегація у
складі: членів Вищої ради юстиції України Жуковської
О.Л. і Палій В.М.; членів Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України, судді Вищого адміністративного суду
України Фадєєвої Н.М., суддів Верховного Суду УкраA
їни Колесника П.І. і Філатова В.М.; Голови Вищого
адміністративного суду України Пасенюка О.М.; засA
тупника міністра юстиції України Ємельянової Н.І.;
заступника директора департаменту Міністерства юсA
тиції України Фесенко І.І.; голови кваліфікаційної коA
місії суддів загальних судів Київського апеляційного
округу Балацької Г.О.; голови кваліфікаційної комісії
суддів загальних судів Одеського апеляційного округу
Бабія А.П.; голови кваліфікаційної комісії суддів госA
подарських судів України Подоляк О.А.; начальника
відділу організаційного забезпечення діяльності кваA
ліфікаційних комісій суддів — Секретаріату Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України Маруліної Л.О.;
Координатора програми Ради Європи і Європейської

Комісії в Україні, судді земельного суду м. Гамбург
Корнелії Вельк та радника з правових питань цієї
програми Зарецької І. перебувала з ознайомчим візиA
том у Нідерландах. 

Як зазначила Корнелія Вельк, ця поїздка була оргаA
нізована за ініціативи Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України, Верховного Суду України, Вищої ради
юстиції, Міністерства юстиції України — партнерів
Спільної програми. Як зазначила пані Вельк, для візиA
ту були відібрані Нідерланди, оскільки у цій країні
тривалий час ефективно та успішно застосовується
процедура відбору суддів, яка вміщує важливі компоA
ненти. "Ми сподіваємося, що члени делегації почерA
пнули багато корисної інформації, яку зможуть
використати для розбудови та становлення системи
відбору та призначення суддів в Україні", — прокоA
ментувала результати візиту Корнелія Вельк. КоордиA
натор проекту висловила щиру подяку своєму колезі
Берту Манну, президенту районного суду ЦволєAЛеA
лістад у 1992—2006 роках, пані Христині Флес, керівA
нику відділу міжнародного співробітництва Вищої
ради юстиції Нідерландів, та багатьом іншим колегам
з Нідерландів, які доклали великих зусиль для органіA

ОЗНАЙОМЧИЙ ВІЗИТ ГРУПИ УКРАЇНСЬКИХ ФАХІВЦІВ 

ДО НІДЕРЛАНДІВ

Начальник відділу організаційного забезпечення діяльності кваліфікаційних комісій суддів — 
Секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

Управління кадрового забезпечення  апеляційних і місцевих судів та державної судової 
адміністрації Державної судової адміністрації України

ММааррууллііннаа  ЛЛ..ОО..

Делегація з України перед входом до Апеляційного суду м. Гааги



23

ІІННФФООРРММААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ВВІІССННИИКК  ВВИИЩЩООЇЇ  ККВВААЛЛІІФФІІККААЦЦІІЙЙННООЇЇ  ККООММІІССІІЇЇ  ССУУДДДДІІВВ  УУККРРААЇЇННИИ    ||    ВВИИППУУССКК  22    ||    22000077    ||

Ре
ал

із
ов

ан
і п

ро
ек

ти

зації ознайомчого візиту української делегації до НіA
дерландів. 

4 липня 2007 року в місті Цютфен відбулася зустріч
делегації з менеджерами проектів, викладачами ЦенA
тру навчання суддів паном Вінсентом Смінком, паном
Яном Косрою та пані Лісою Петрейсман. 

Основну увагу під час зустрічі було приділено ознаA
йомленню з процедурою навчання кандидатів на посаA
ду судді за програмами RIO та RAIO. Учасникам
ознайомчої поїздки було пояснено відмінності та пеA
реваги цих програм. Менеджери програм презентуваA

ли навчальні програми, пояснили зміст вимог до канA
дидатів, показали тести тощо.

5 липня 2007 року делегація взяла участь у зусA
трічі з головою апеляційного суду м. Гаага паном Еп
Фербургом, який надав інформацію про відбір канA
дидатів на посаду судді Національною комісією, її
склад, повноваження і особливості проведення
співбесіди, конкурсного відбору, голосування, проA
ходження процедури призначення кандидата на
посаду судді як за програмою RIO, так і за програA
мою RAIO.

Вінсент Смінк (зліва) і координатор програми в Україні Корнелія Вельк

Зустріч з головою Апеляційного суду м. Гаага  паном Еп Фербургом 
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Після завершення зустрічі учасники делегації
прибули до міста Утрехт і відвідали районний суд.
Заступник голови районного суду пан Райнієр ван
Цутфен розповів про склад, повноваження та осA
новні засади роботи суду. Також було продемонсA
тровано безпосередньо роботу судді в залі судового
засідання при розгляді конкретної справи (відеозаA
пис). 

Про порядок проходження стажування у суді кандиA
датами на посаду судді за програмами RIO та RAIO
учасникам делегації розповів відповідальний за цей

напрямок роботи пан Мартін Геррітсен. У районному
суді також було організовано зустріч з кандидатом на
посаду судді за програмою RAIO та начальником віддіA
лу кадрів.

6 липня 2007 року делегація відвідала Вищу раду юсA
тиції в м. Гаага та Комітет з питань відбору суддів S.R.M.
Представники Вищої ради юстиції та Комітету з відбоA
ру суддів розповіли про повноваження, склад та робоA
ту Вищу раду юстиції в частині підготовки документів
щодо кандидатів на посаду судді і процедуру їх проходA
ження.

Зустріч у Вищій раді юстиції, м. Гаага.

Демонстрація судового засідання в районному суді м. Утрехта, зроблена паном Райнієром ван
Цутфеном (зліва)
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Того ж дня делегація прибула до м. Амстердам, де
українські фахівці відвідали Центр досліджень. ПредA
ставники Центру досліджень надали цікаву інформаA
цію щодо проведення тестування з кандидатами на
вивчення рівня знань, а також особливостей провеA
дення співбесід (чотирьох) на виявлення мотивації,
професійних навичок, які кандидат має розвинути,
заповнення особистистих опитувальників. Кожний
учасник делегації отримав підготовлений працівниA
ками Центру матеріали. Крім того, відвідувачі ознайоA
милися з програмою тестів, а також з ними було

проведено рольову гру, для участі в якій був запрошеA
ний професійний актор. 

Ознайомча поїздка виявилася насиченою та надA
звичайно цікавою для її учасників. Отримані знання та
досвід голландських колег у сфері добору суддівських
кадрів сприятиме запровадженню в Україні більш проA
зорого та відкритого тестування як складової кваліфіA
каційного іспиту на посаду судді, що дозволить
вивести добір кандидатів на посаду судді на більш виA
сокий рівень.

Рольова гра для учасників делегації
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У Нідерландах висуваються такі вимоги до судді: виA
ща юридична освіта, громадянство, бездоганна повеA
дінка. 

У цій країні існує 19 окружних судів, які до 2002 р.
самостійно займалися підготовкою кандидатів у судді.
У 2002 р. було створено Інститут підготовки суддів
(Центр підготовки суддів), який розташований у місці
Цутфеї і фінансується із державного бюджету.

Сьогодні є три шляхи для зайняття посади судді:
1) через навчання в Інституті підготовки суддів за

програмою RІО. Ця програма розрахована на досвідчеA
них людей, котрі мають вищу юридичну освіту, стаж
роботи в галузі права не менше 6 років. Кандидати навA
чаються протягом року в центрі і повинні пройти стаA
жування в судах;

2) через навчання за програмою RАIO. Ця програма
розрахована на випускників юридичних вузів, державA
них службовців органів судової влади. Навчаються такі
особи в Інституті підготовки суддів протягом 6 років.
Під час навчання проходять довготривале стажування
в судах.

Навчання здійснюється у 4 етапи:
A теоретичне навчання — лекції;
A розбудова певних навичок;
A розбудова комунікаційних навичок;
A стажування в судах;
3) для так званих інсайдерів, які працюють в систеA

мі судів: помічники суддів, державні службовці судів,
котрі мають вищу юридичну освіту і стаж роботи в гаA
лузі права 6—8 років.

Суддя повинен мати аналітичні здібності, високий
загальноосвітній рівень, орієнтуватися в подіях, що
відбуваються в суспільстві. Наявність цих здібностей
перевіряється тестами в Центрі атестування (м. АмA
стердам), який є незалежною організацією.

Спочатку проводиться попередня співбесіда з канA
дидатом на посаду судді. Її проводять суддя і психоA
лог. Ті, хто видалися придатними до роботи суддею,
проходять ще одну співбесіду із відбірковою комісіA
єю, до складу якої входять суддя і прокурор. Під час

цієї співбесіди комісія виявляє загальноосвітній ріA
вень кандидата, його орієнтацію в суспільстві, розуA
міння роль судді в суспільстві та з'ясовує мотиви, за
якими кандидат вирішив стати суддею. Також кандиA
дат протягом 45 хвилин має вирішити ситуативне
завдання, яке в подальшому обговорюється із членаA
ми відбіркової комісії.

Результати цього атестування центр передає до ІнсA
титуту підготовки суддів для долучення до досьє кандиA
дата на посаду судді.

У кожному із 19 окружних судів існує місцева коміA
сія, яка здійснює попередній відбір кандидатів на посаA
ду судді в конкретний суд.

Оголошення про наявність вакантних посад судді
публікується на вебAсторінці окружного суду.

Попередній відбір здійснюється 2 суддями (членаA
ми місцевої комісії) того суду, де є вакансія. Спочатку
перевіряється досьє на кандидата на посаду судді. ЯкA
що досьє відповідає вимогам, то проводиться співбесіA
да суддями і незалежною від суду людиною (членом
комісії).

Після цього відбувається перевірка моральноAетичA
них якостей та психологічного стану кандидата. Таку
перевірку здійснює незалежна фірма і складає звіт,
який в запечатаному вигляді передається до суду.

Досьє на кандидата, результати співбесіди, звіт в
запечатаному конверті передаються в конкурсну коA
місію. Конкурсна комісія складається із 60 осіб із яких
30 — судді, 30 — це відомі і заслужені люди країни.

На пленарному засіданні конкурсної комісії обгоA
ворюються результати співбесіди, відгуки про кандиA
дата, його резюме і досьє. Члени комісії висловлюють
свою думку щодо кандидата. Після обговорення розA
кривається конверт, в якому знаходиться звіт про псиA
хологічний стан кандидата, і секретар комісії зачитує
його.

Якщо за кандидата проголосувала більшість членів
комісії, надається висновок про підготовленість його
до роботи суддею того місцевого суду, де він проходив
попередній відбір.

УКРАЇНСЬКІ СУДДІ ПРО ВІЗИТ ДО НІДЕРЛАНДІВ

Засади підготовки і добору кандидатів на посаду судді у Нідерландах

Суддя Вищого господарського суду України, 
голова кваліфікаційної комісії суддів господарських судів України, 

заслужений юрист України
ППооддоолляякк  ОО..  АА..

Редакційна колегія Інформаційного вісника звернулася до деяких члені в української делегації, яка перебувала
в Нідерландах з ознайомчим візитом, з проханням висловити своє враження від поїздки. Нижче наводимо
відгуки суддів Подоляк О.А. і Бабія А.П.
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курсну комісію пройшли декілька осіб, то їх направляA
ють до місцевої комісії того суду, де є вакансія.

Збори суддів місцевих судів вибирають кращого
кандидата, після чого голова суду направляє подання

до Міністерства юстиції, яке готує указ про признаA
чення на посаду судді довічно (суддя може працювати
до виконання 70 років).

Цей указ підписує Королева Нідерландів.

Візит нашої делегації до Нідерландів 3—7 липня
2007 року мав навчальноAознайомлювальний характер
і стосувався питань відбору та призначення на посаду
судді. 

Програма візиту була дуже цікавою і включала в сеA
бе відвідання Центру навчання суддів, суду у м. Утрехт,
апеляційного суду м. Гаага, Вищої ради юстиції та ЦенA
тру досліджень, в якому проходять тестування кандидаA
ти на посаду судді.

Тісне спілкування з працівниками вказаних установ
надало можливість вивчати особливості системи відA
бору та призначення на посаду судді в Нідерландах і
порівняти її з діючою в Україні.

Хотілося б відмітити, що на відміну від України, в НіA
дерландах передбачена можливість відбору і підготовA
ки кандидатів на посаду суддів не лише з осіб, які
мають стаж юридичної роботи, а й осіб, які тільки заA
кінчили вищий учбовий заклад (юридичний). Ці канA
дидати проходять навчання і підготовку, офіційно
працюючи на різних посадах працівників суду з отриA
манням заробітної плати і виконанням під кінець підA
готовки фактично обов'язків судді. При цьому час
навчання кандидатів, які мають стаж юридичної робоA
ти, набагато менший, ніж у випускників вищого юриA
дичного учбового закладу.

Цікаво, що в підборі кандидатів визначення рівня
професійної освіти займає не головне місце: кандидат
повинен мати певний базовий рівень професійних
знань, а необхідні додаткові знання він отримає в ЦенA
трі навчання суддів, який ще необхідно успішно закінA
чити. Головна увага приділяється анкетним даним
кандидата, його моральним і діловим якостям та псиA
хофізіологічним здібностям.  

Для вивчення вказаних обставин дуже ретельно на
різних рівнях відбору і підготовки на конкурсних засаA
дах перевіряються документи щодо кандидатів і провоA
диться з кандидатами співбесіда, за результатами чого
незалежно від позитивної оцінки всіх кандидатів є

обов'язковим відсів і чітко визначена кількість осіб, які
можуть бути відібрані для проходження наступного
етапу відбору.

Обов'язковою складовою відбору кандидатів на
посаду судді є їх психологічне тестування у спеціальA
ному центрі, який здійснює свою діяльність за конA
трактом, і надає оцінку можливостям кандидатів для
роботи на посаді судді. Частково перед делегацією буA
ло змодельовано один з етапів тестування у вигляді
практичних дій кандидата, який виконував у рольовій
грі завдання по розгляду справи, яка надійшла йому
як судді несподівано. Члени делегації взяли участь в
оцінюванні учасників цього етапу, що підтвердило
нашу думку про те, що центр фактично оцінює певні
задатки, здібності і можливості кандидата, які є необA
хідними для роботи на посаді судді. Тому в певних виA
падках у професіоналаAюриста, який проходить тест,
будуть інші пріоритети ніж у його екзаменаторів з
центру. Але для усунення таких випадків центр пракA
тикує участь представниківAюристів в оцінюванні
тестування. 

Про рівень центру свідчить те, що він проводить
тестування не лише кандидатів на посаду судді, а й канA
дидатів на роботу в інших установах та підприємницьA
ких структурах, і не лише в Нідерландах, а й в інших
країнах.

Разом з тим, на відміну від України, на всіх рівнях
відбору і підготовки кандидатів на посади суддів визнаA
чальною є участь і думка представників суддівського
корпусу. 

Особливо хотілося б відзначити раціональність,
плановість і намагання постійного удосконалення діюA
чої системи як характерні риси системи відбору та
призначення на посаду судді в Нідерландах. 

Саме ці риси системи відбору та призначення на
посаду судді бажано було б привнести в аналогічну
систему в Україні.

Деякі враження від ознайомчої поїздки

Заступник голови судової палати у цивільних справах 
апеляційного суду Одеської області, 

голова кваліфікаційної комісії суддів загальних судів 
Одеського апеляційного округу

ББааббіійй  АА..ПП..



28

ІІННФФООРРММААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ВВІІССННИИКК  ВВИИЩЩООЇЇ  ККВВААЛЛІІФФІІККААЦЦІІЙЙННООЇЇ  ККООММІІССІІЇЇ  ССУУДДДДІІВВ  УУККРРААЇЇННИИ    ||    ВВИИППУУССКК  22    ||    22000077    ||

Ре
ал

із
ов

ан
і п

ро
ек

ти

Одним з напрямів судової реформи є підвищенA
ня рівня професійної підготовки суддів та забезпеA
чення підзвітності судової влади. Досить великою
мірою таке може бути забезпечено шляхом покраA
щення процесу підбору кандидатів на посаду судді,
забезпечення відкритості процедури призначення
та підвищення ефективності притягнення суддів до
відповідальності. 

У проектах законів про судоустрій та статус судA
дів, які нещодавно були розроблені та представлеA
ні на розгляд Верховної Ради України, передбачені
принципові положення, які, на думку експертів,
повинні змінити існуючу систему підбору, призA
начення кандидатів на посаду судді, а також у пеA
редбачених відповідними законами випадках
притягнення суддів до дисциплінарної відповіA
дальності за порушення присяги та етичних норм
поведінки судді. Однак, як зазначалося на публічA
них заходах, що проводилися останнім часом, не
все можна передбачити у нормативних актах у
формі законів. 

На початку цього року Вищою кваліфікаційною
комісією суддів України було започатковано розA
робку проекту Положення про порядок добору
кандидатів у професійні судді на конкурсній осноA

ві. У квітні 2007 року було створено робочу групу,
яка складалася з фахівців у цій сфері, перед якими
поставили завдання вивчити існуючу практику доA
бору суддів в Україні, ознайомитися з іноземним
досвідом та розробити проект відповідного докуA
менту у формі положення. 

У досить короткий строк члени робочої групи
підготували проект Положення, який пройшов
первісну експертизу, для чого проект документу буA
ло надіслано для вивчення і надання зауважень
членам Ради суддів України, Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України, головам кваліфікаційних
комісій суддів, начальникам територіальних упA
равлінь Державної судової адміністрації областей,
АРК, міст Києва та Севастополя, представникам
Академії суддів України та Ради суддів України. ПісA
ля цього документ було розглянуто на засіданні
громадської ради при Державній судовій адмінісA
трації України.

Після ознайомлення із зауваженнями та вивA
чення членами робочої групи наданих пропозиA
цій керівництво Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України запропонувало обговорити резульA
тати роботи групи експертів на круглому столі.
Круглий стіл під назвою "Підбір суддів: підхід та

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК 

ДОБОРУ КАНДИДАТІВ У ПРОФЕСІЙНІ СУДДІ: 

ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ
Радник з питань права і політики 

Проекту "Україна: верховенство права"
ББііррююккоовв  ОО..ММ..

Учасники круглого столу обговорюють проект Положення про порядок добору кандидатів у
професійні судді на конкурсній основі
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типроцедура" був організований Вищою кваліфікаA
ційною комісією суддів України за підтримки ПроA
екту Агентства США з міжнародного розвитку
"Україна: верховенство права" і проведений 24—25
травня 2007 року у м. Києві, в Оздоровчому центрі
"Джерело".

У роботі круглого столу взяли участь члени ВиA
щої кваліфікаційної комісії суддів України, голоA
ви кваліфікаційних комісій суддів, представники
Вищої ради юстиції, Академії суддів України, Ради
суддів України, Державної судової адміністрації
та ОБСЄ. Протягом роботи круглого столу обгоA
ворювалася низка питань щодо роботи системи
кваліфікаційних комісій України, однак основA
ним завданням було обговорити проект ПолоA
ження.

Проект Положення на круглому столі представиA
ли члени робочої групи Бабій Анатолій Петрович,
заступник голови судової палати Апеляційного суA
ду Одеської області, голова кваліфікаційної комісії
суддів загальних судів Одеського апеляційного окA

ругу і Маруліна Любов Олександрівна, начальник
відділу організаційного забезпечення діяльності
кваліфікаційних комісій суддів — Секретаріату ВиA
щої кваліфікаційної комісії суддів України. УчасниA
ки цього публічного заходу активно обговорювали
структуру документу, найважливіші його положенA
ня та напрямки удосконалення проекту зазначеноA
го документу.

Сьогодні проект Положення знаходиться на доA
опрацюванні і вдосконалений варіант цього докуA
менту планується винести на широке обговорення
у жовтні місяці ц.р. з метою врахування у майбутA
ньому пропозицій широкого загалу представників
юридичної професії.

Члени робочої групи, представники Вищої ради
юстиції та системи кваліфікаційних комісій суддів
України підтвердили нагальну потребу у такому доA
кументі та висловили впевненість, що після схваA
лення він стане важливим внеском у розбудову
ефективної системи підбору суддівських кадрів в
Україні. 
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У 2007 році доопрацьований Типовий регламент
роботи кваліфікаційної комісії суддів був погоджений
Міністерством юстиції України від 07.06.2007 року
№ 22A18A39 та затверджено наказом Голови ВерховноA
го Суду України від 25.06.2007 року № 147. 

Типовий регламент роботи кваліфікаційної комісії
суддів (далі A Регламент) визначає порядок роботи кваA
ліфікаційних комісій суддів, а також розгляду питань,
віднесених до їх компетенції Конституцією України,
Законами України "Про статус суддів", "Про судоустрій
України" та іншими нормативноAправовими актами.

У Регламенті передбачено тринадцять розділів, деяA
кі з них розбито на підрозділи. 

У першому розділі "Загальні положення" визначено
порядок створення кваліфікаційних комісій суддів, їх
повноваження, статус та завдання. Також зазначено,
що кваліфікаційні комісії суддів мають свою печатку
для посвідчення довідок, копій документів і посвідченA
ня члена комісії.

Другий розділ визначає повноваження кваліфікаA
ційної комісії суддів, голови, заступника голови, відпоA
відального секретаря та членів комісії.

Організацію проведення засідань комісії виписано
у третьому розділі, який розбито на підрозділи, напA
риклад, порядок проведення організаційного засіданA
ня комісії, робочих засідань та порядок розгляду
питань, внесених комісією до порядку денного. ГласA
ність засідань, колегіальність розгляду питань, рівноA
правність членів комісії під час розгляду питань, мова
та графік проведення засідань також визначено цим
розділом.

Підготовка документів до розгляду на засіданнях
комісії з порядком підготовки та вимогами до порядку
денного містить четвертий розділ. 

У п'ятому розділі детально регламентовано порядок
розгляду питань на засіданнях комісії у відповідних
підрозділах: відкриття засідання, відкладення розгляду
питання, учасники засідання, їх права та обов'язки,
наслідки неявки учасників засідання, підстави відводу
(самовідводу) члена комісії, повноваження головуюA
чого на засіданні комісії, дотримання дисципліни та
етики засідань, порядок розгляду питань по суті, закінA

чення розгляду питання та порядок голосування, поряA
док фіксування ходу засідання.

Порядок проведення кваліфікаційного атестування
судді, кваліфікаційного іспиту, кваліфікаційної співбеA
сіди визначено у шостому розділі. У цьому ж розділі
розкривається мета кваліфікаційної атестації, її форми
та порядок проведення. Визначено критерії оцінки
письмового завдання кандидата на посаду судді, спосоA
би вивчення особистих та моральних якостей кандиA
дата, необхідність проведення конкурсного відбору.

Підстави і порядок розгляду матеріалів про припиA
нення відставки судді, підстави і порядок розгляду маA
теріалів про звільнення з посади судді за загальними
обставинами, підстави і порядок розгляду матеріалів
про звільнення з посади судді за особливими обставиA
нами виписано відповідно у розділах сьомому, восьмоA
му та дев'ятому.

Порядок дисциплінарного провадження стосовно
судді зазначено у десятому розділі, який визначає:

1) здійснення перевірки даних про наявність підA
став для притягнення судді до дисциплінарної відповіA
дальності (звільнення з посади); 

2) відкриття дисциплінарної справи; 
3) розгляд дисциплінарної справи; 
4) прийняття рішення. 
На кожній стадії здійснення дисциплінарного проA

вадження комісією виноситься окреме рішення.
Порядок та строки оскарження рішення (висновку)

комісії з питань кваліфікаційної атестації та рішення
про притягнення судді до дисциплінарної відповідальA
ності передбачає розділ одинадцятий.

Порядок внесення змін та розробка відповідно до
типового регламенту, затвердження регламенту комісії
визначено відповідно у дванадцятому та тринадцятому
розділах.

З метою забезпечення належної організації діяльA
ності кваліфікаційних комісій суддів Типовий реглаA
мент надіслано головам кваліфікаційних комісій
суддів, начальникам територіальних управлінь ДерA
жавної судової адміністрації областей, міст Києва та
Севастополя.

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВОГО РЕГЛАМЕНТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ

КОМІСІЇ СУДДІВ
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про стан організації роботи з виконання законодавства щодо звернень громадян за
I півріччя 2007 року

У період з 01.01.2007 р. по 30.06.2007 р. до відділу надійшло 685 скарг. 

Суб'єктами звернення були: народні депутати — 23 скарги, юридичні особи — 82 скарги, адвокати — 7 скарг,
органи прокуратури — 2 скарга, інші — 577 скарг — надійшли від громадян.

Предметом 685 скарг є неправомірні дії суддів, 16 скарг — незадоволення винесеним рішенням по справі,
1 скарга — незадоволення відповіддю на попередню скаргу, 4 скарги — корупційні дії судді, 2 скарги — неетична
поведінка судді, 19 скарг — порушення процесуальних норм, 1 скарга — ненадання відповіді на попередню
скаргу, 1 скарга — незадоволення результатами перевірки, 3 скарги — питання судочинства. 

Повторних надійшло — 98 скарг.
Колективних скарг надійшло — 23.

Довідка підготовлена відділом забезпечення діяльності
кваліфікаційних комісій — Секретаріатом Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА

про стан організації роботи з виконанням законодавства щодо звернень громадян за
I півріччя 2007 року

(по окружних кваліфікаційних комісіях суддів)

У період з 01.01.2007 р. по 30.06.2007 р.  надійшло 759 скарг. 

Суб'єктами звернення були: народні депутати — 47 скарг, юридичні особи — 63 скарги, органи суддівського
самоврядування — 7 скарг, органи державної влади — 26 скарг, інші — 593 скарги, що надійшли від громадян.

Предметом 100 скарг є неправомірні дії суддів, 151 скарга — порушення процесуальних норм, 94 скарги —
незадоволення винесеним рішенням по справі, 48 скарг — тяганина при розгляді справ у судді, 26 скарг —
неналежна організація роботи суду, 8 скарг — неетична поведінка судді, 3 скарги — рішення ККС, 3 скарги —
організація роботи ККС, 30 скарг — інші питання.

Повторних надійшло — 75 скарг.
Колективних скарг надійшло — 25.

За результатами розгляду скарг ККС:
A Донецького апеляційного округу, ініційовано питання про дисциплінарну відповідальність щодо 2 суддів,

порушено дисциплінарне провадження щодо 2 суддів, притягнуто до дисциплінарної відповідальності
1 суддю;

A господарських суддів, ініційовано питання про дисциплінарну відповідальність щодо 8 суддів, порушено
дисциплінарне провадження щодо 7 суддів, притягнуто до дисциплінарної відповідальності 1 суддю.

Довідка підготовлена відділом забезпечення діяльності
кваліфікаційних комісій — Секретаріатом Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА
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розглянувши подання члена Ради суддів України Телеганенка В.І. про порушення дисциплінарного
провадження та притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Маловисківського районного суду
Кіровоградської області Усатенка Юрія Юрійовича, 

ВВССТТААННООВВИИЛЛАА::

До кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Дніпропетровського апеляційного округу надійшло подання
члена Ради суддів України Телеганенка В.І. від 06 березня 2007 року № 0A67, в якому ініційоване питання про
порушення дисциплінарного провадження та притягнення до дисциплінарної відповідальності судді
Маловисківського районного суду Кіровоградської області Усатенка Юрія Юрійовича у зв'язку з грубими
порушеннями законодавства, а саме: порушенням норм процесуального права щодо підсудності справ та
розгляду заяв про забезпечення позову, які неприпустимі на посаді судді і вказують на недбале і безвідповідальне
ставлення судді до своїх обов'язків, та підривають авторитет судової влади.

Так, 22 січня 2007 року до Маловисківського районного суду надійшла позовна заява Феняка Олександра
Романовича (проживає с. Аджамка Кіровоградського району) до Жураєва Хасана Мухитдиновича (проживає в с.
Злинка Маловисківського району) та відкритого акціонерного товариства "Український науковоAдослідний
проектноAконструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування" (ВАТ "ВІТ"), місцеA
знаходження м. Запоріжжя, треті особи: Акціонерний промисловоAінвестиційний банк (м. Запоріжжя),
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДисконтA2000" (м. Київ), відкрите акціонерне товариство
"Міжрегіональний фондовий союз" (м. Київ), про спонукання до належного виконання умов договору купівліA
продажу акцій та зобов'язання вчинити певні дії.

Суть позовних вимог зводилась до перереєстрації права власності на дві прості іменні акції ВАТ "ВІТ" на ім'я
позивача та його участі в управлінні ВАТ.

У цей же день, 22 січня 2007 року суддею було відкрито провадження в цивільній справі.
Однак відповідно до п.4 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України справи, що виникають з

корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником,
акціонером),а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, що пов'язані зі
створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього товариства, крім трудових спорів,
підвідомчі господарським судам.

Наведене свідчить, що суддею Усатенком Ю.Ю. в порядку цивільного судочинства безпідставно було відкрито
провадження у справі за позовом Феняка О.Р.

Крім того, при розгляді апеляційної скарги на ухвалу про відкриття провадження у справі було встановлено,
що ні позивач Феняк Олександр Романович, ні відповідач Жураєв Хасан Мухитдинович в Кіровоградській області
не проживають.

22 січня 2007 року на підставі заяви позивача суддя Усатенко Ю.Ю. ухвалив ухвалу про вжиття заходів про
забезпечення позову шляхом:

A заборони правлінню ВАТ "ВІТ" (м. Запоріжжя), мандатній комісії, акціонерам та будьAяким іншим особам
проводити реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів ВАТ "ВІТ". Матеріалами справи
ні:підтверджується. що оголошення про проведення зборів було опубліковано в бюлетені  "Цінні папери України"
01 грудня 2006 року, збори було призначено на 26 січня 2007 року;

A заборони реєстратору — акціонерному промисловоAінвестиційному банку (м. Запоріжжя) складати та
надавати реєстр власників іменних цінних паперів ВАТ "ВІТ" для проведення загальних зборів акціонерів та
здійснювати реєстрацію учасників загальних зборів акціонерів ВАТ "ВІТ";

A заборони зберігачу ТОВ "Дисконт — 2000" (м. Київ) складати обліковий реєстр рахунків власників цінних
паперів ВАТ "ВІТ" та надавати або передавати обліковий реєстр рахунків власників цінних паперів ВАТ "ВІТ" будьA
кому для проведення загальних зборів акціонерів відповідача;

РІШЕННЯ

кваліфікаційної комісії суддів загальних судів 
Дніпропетровського апеляційного округу

Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Дніпропетровського апеляційного округу у складі:
голови комісії — Леона О.Я.,
членів комісії: Кропліса Л. В., Кузьменко В.М., Федорчук І.Ю., Чудного О.В., Кіктенко Л.М., Кармазіна В.Я.,

Литвина Ю.М.
за участю технічного секретаря: Ковальчук Т.А.
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запити юридичних або фізичних осіб стосовно власників цінних паперів ВАТ "ВІТ".
Зазначена ухвала суперечить вимогам ст. 151, 152 ЦПК України, оскільки нею порушується право на участь у

загальних зборах інших акціонерів ВАТ "ВІТ" та їх участь в управлінні акціонерним товариством і суперечить
змісту заходів забезпечення та меті їх застосування, яка полягає в захисті інтересів учасника судового процесу, а
не позбавленні або порушенні прав інших осіб.

05 лютого 2007 року суддя Усатенко Ю.Ю. по справі за позовом Плюскач Ольги Іванівни до Дворника Олега
Валерійовича, треті особи Михайлюков Олександр Лаврентійович, КП "Київтрактородеталь", ТОВ "КДТ A Інвест"
про зобов'язання належним чином виконувати посадові обов'язки ухвалив ухвалу про забезпечення позову
шляхом:

A накладення арешту на об'єкти нерухомого майна, які розташовані в м. Києві та с. Гнідин Бориспільського
району Київської області;

A заборони головному управлінню комунальної власності м .Києва видавати будьAяким особам свідоцтво про
право власності на об'єкти нерухомості в ТОВ "КДТ A "Інвест";

A заборони КП "Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на нерухоме
майно здійснювати перереєстрацію права власності на об'єкти нерухомості ТОВ "КДТ AІнвест".

Відповідно до ч. 1 ст. 114 ЦПК України позови, що виникають з приводу нерухомого майна, пред'являються за
місцем знаходження майна або основної його частини, однак зазначені норми права не були застосовані при
прийнятті позовної заяви Плюскач О.І.

Перевіркою, проведеною членом кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Дніпропетровського
апеляційного округу Медведенком Ю.С. встановлено, що знайшли своє підтвердження грубі порушення
законодавства, а саме: порушення норм процесуального права щодо підсудності справ та розгляду заяв про
забезпечення позову, які неприпустимі на посаді судді і вказують на недбале і безвідповідальне ставлення судді
до своїх обов'язків, та підривають авторитет судової влади.

Вивчивши матеріали дисциплінарного провадження, матеріали перевірки, заслухавши доповідача, суддю
Усатенка Ю. Ю., кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Дніпропетровського апеляційного округу дійшла
висновку, що в діях судді Маловисківського районного суду Кіровоградської області Усатенка Ю.Ю. має місце
дисциплінарний проступок, оскільки при розгляді ним справ, вказаних у поданні члена Ради суддів України, були
допущені грубі порушення законодавства.

Враховуючи всі обставини, комісія вважає за необхідне звернутися з рекомендацією до Вищої ради юстиції
України для вирішення питання про внесення подання про звільнення Усатенка Ю.Ю. із посади судді за грубі
порушення законодавства при розгляді справ, які неприпустимі на посаді судді, обов'язків, передбачених ст. 6, 10
Закону України "Про статус суддів".

На підставі наведеного, керуючись ст. 10, 31, 32 Закону України "Про статус суддів" та ст. 98, 100, 101 Закону
України "Про судоустрій України", кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Дніпропетровського апеляA
ційного округу

ВВИИРРІІШШИИЛЛАА::

1. Звернутися з рекомендацією до Вищої ради юстиції України для вирішення питання про внесення подання
про звільнення з посади судді Маловисківського районного суду Кіровоградської області Усатенка Юрія
Юрійовича.

Головуючий  (підпис) 

Члени комісії: (підпис)
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розглянувши подання члена Ради суддів України Телеганенка В.І. про порушення дисциплінарного
провадження та притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Олександрійського міськрайонного суду
Кіровоградської області Квітки Олексія Миколайовича,

ВВССТТААННООВВИИЛЛАА::

До кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Дніпропетровського апеляційного округу надійшло подання
члена Ради суддів України Телеганенка В.І. від 20 березня 2007 року № 0A85, в якому ініційоване питання про
порушення дисциплінарного провадження та притягнення до дисциплінарної відповідальності судді
Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області Квітки Олексія Миколайовича по факту грубого
порушення законодавства при розгляді судових справ та несумлінності з боку судді, порушення присяги судді, що
підриває авторитет судової влади.

Так, 27.06.2001 року до його провадження надійшла цивільна справа Гнененка А.А. до комітету містобудування
Олександрійської міськради про поновлення на роботі.

Ігноруючи вимоги ст.146 ЦПК України ( в редакції 1963 року), суддя Квітка О.М. призначив справу до розгляду
на 27.01.2004 р., тобто через два з половиною роки. При цьому по справі не було проведено жодної підготовчої дії.

27.01.2004 року в судовому засіданні була оголошена перерва до 22 березня 2004 року, а наступне судове
засідання відбулось лише 21.11.2005 року, тобто через один рік і вісім місяців.

Справа була розглянута лише 21 березня 2006 року з поновленням позивача на роботі і за час вимушеного
прогулу, за період з дня звільнення 15 вересня 2000 року і по день ухвалення рішення ( 66 місяців!!), було
стягнено середній заробіток.

28 серпня 2002 року до провадження судді Квітки О.М. надійшла позовна заява Рубан В.І. до ТОВ "Агромаш"
про стягнення заборгованості по заробітній платі.

Проявляючи недбалість, суддя не вирішив клопотання позивача про витребування доказів заборгованості по
зарплаті.

Призначивши по справі бухгалтерську експертизу, суддя не визначився з механізмом її проведення. Це
призвело до того, що експертиза не була проведена.

Згідно вимог ст.148 ЦПК України (1963 р.) справи вказаної категорії повинні розглядатися у семиденний
термін.

У порушення вимог закону суддя Квітка О.М. виніс рішення по справі лише 21 грудня 2006 року, яким відмовив
позивачу в позові. Таким чином, завдяки судовій тяганині справа розглядалась на протязі майже п'яти років.
Ухвалою судової палати в цивільних справах апеляційного суду Кіровоградської області від 06.03.2007р. рішення
скасовано за порушення процесуального закону.

Згідно ст. 1 ЦПК України завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний
розгляд і вирішення цивільних справ.

Ст. 6 Закону України " Про статус суддів" передбачає обов'язок судді розглядати судові справи з дотриманням
встановлених законом строків.

Ці фундаментальні вимоги закону суддею грубо порушені, що як наслідок потягло порушення прав громадян
на розгляд справи протягом розумного строку.

Продовжуючи нехтувати вимогами закону щодо територіальної підсудності адміністративних справ, суддя
Квітка О.М. 02.01.2007 р. прийняв та відкрив провадженням адміністративний позов Федіної Л.П. до
Великобугаївської територіальної виборчої комісії Васильківського району Київської області про визнання
протиправним рішення та про зобов'язання ТВК призначити повторні вибори сільського голови.

Ст.192 ч. 1 КАСУ передбачає, що адміністративні справи вирішуються судом за місцезнаходженням
відповідача.

РІШЕННЯ

кваліфікаційної комісії суддів загальних судів 
Дніпропетровського апеляційного округу

8 червня 2007 року м. Кіровоград
Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Дніпропетровського апеляційного округу у складі:
голови комісії — Леона О.Я, 
членів комісії: Кропліса Л.В., Середи Н.В., Федорчук І.Ю., Кузьменко В.М., Чудного О.В., Ізотова В. М., МедвеA

денка Ю.С.
за участю технічного секретаря — Ковальчук Т.А.
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хЗгідно ч.5 ст.172 КАСУ рішення, дії чи бездіяльність виборчої комісії оскаржуються до місцевого суду за місцем

знаходження відповідної комісії.
Всупереч вимогам законодавства, через явну недбалість, Квітка О.М., без участі сторін по справі, 09.01.2007

року від імені держави України виніс постанову суду про задоволення позову та зобов'язав територіальну виборчу
комісію у Київській області призначити повторні вибори сільського голови.

Таке зневажливе ставлення до вимог закону, брутальне його попрання свідчить про те. що Квітка О.М. свідомо
порушує присягу судді і підриває авторитет судової влади.

Перевіркою, проведеною членом кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Дніпропетровського
апеляційного округу Кроплісом Л.В., встановлено, що знайшли своє підтвердження грубі порушення
законодавства при розгляді судових справ та несумлінність з боку судді Квітки О.М., порушення ним присяги
судді, що підриває авторитет судової влади.

Вивчивши матеріали дисциплінарного провадження, матеріали перевірки, заслухавши доповідача, суддю
Квітку О.М., кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Дніпропетровського апеляційного округу дійшла
висновку, що в діях судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області Квітки О.М. має місце
дисциплінарний проступок, оскільки при розгляді ним справ, вказаних у поданні члена Ради суддів України,
були допущені грубі порушення законодавства, порушення присяги судді, що підриває авторитет судової влади.

З характеристики, наданої головою Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області,
вбачається, що суддя Квітка О.М., юридично грамотний, ініціативний працівник, постійно підвищує свій
професійний рівень, вивчає судову практику та діюче законодавство, хоча мали місце скасування і зміни
постановлених ним рішень, безпідставне відкладання розгляду справ, недотримування строку розгляду справ, що
є недоліком в його роботі.

Враховуючи всі обставини, комісія вважає, що суддею Квіткою О.М. допущені грубі порушення законодавства
при розгляді судових справ та несумлінності з боку судді, порушення присяги, що підриває авторитет судової
влади.

За грубі порушення законодавства при розгляді судових справ, обов'язків та присяги судді, передбачених ст. 6.
10 Закону України "Про статус суддів", комісія вважає за необхідне застосувати до судді Квітки О.М. дисципліA
нарне стягнення у вигляді пониження його у кваліфікаційному класі.

На підставі наведеного, керуючись ст. 10, 31, 32 Закону України "Про статус суддів" та ст. 98, 100, 101 Закону
України "Про судоустрій України", кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Дніпропетровського
апеляційного округу, 

ВВИИРРІІШШИИЛЛАА::

1. Застосувати до судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області Квітки О.М.
дисциплінарне стягнення у вигляді пониження кваліфікаційного класу.

2. Рішення може бути оскаржене до Вищої ради юстиції через кваліфікаційну комісію суддів загальних судів
Дніпропетровського апеляційного округу не пізніше одного місяця з наступного дня після вручення копії
рішення.

Головуючий (підпис)
Члени комісії: (підпис)
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розглянувши подання члена Ради суддів України про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді
Богунського районного суду м. Житомира Шелепи А.А.,

ВВССТТААННООВВИИЛЛАА::

У поданнях ставиться питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Шелепи А.А. за
допущені ним грубі порушення вимог чинного законодавства при розгляді цивільних справ за позовами
Корчинської О.С. , Кирпенко Д.В. до Бородянської районної державної адміністрації Київської області, КиєвоA
Святошинської районної державної адміністрації Київської області, Ірпінської міської ради, Бородянського
відділу земельних ресурсів та ін., за позовом Тарутіна до Бориспільської РДА, Бориспільського відділу земельних
ресурсів, Бориспільського райвідділу Київської регіональної філії Державного підприємства "Центр Державного
земельного кадастру при Держкомземі України" про зобов'язання суб'єктів владних повноважень утриматися від
вчинення певних дій.

Вивчивши дане подання та матеріали проведеної перевірки, комісія приходить до висновку про те, що
наведені в поданні факти допущених суддею Шелепою А.А. грубих порушень вимог чинного законодавства
дійсно мали місце, за що він підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності.

Так, в процесі проведеної перевірки встановлено те, що 20.07.06 року до Богунського райсуду м. Житомира
надійшли дві позовні заяви Корчинської О.С. та Кирпенка Д.В., в яких позивачі зазначили те, що вони нібито
мешкають у м. Житомирі, що не відповідало дійсності, оскільки в прикладених ними до своїх позовів копіях
договорів доручення чітко було вказано те, що обоє вони є мешканцями м. Києва.

Не зважаючи на те, що вказані справи не були підвідомчі Богунському районному суду м. Житомира, оскільки
і всі відповідачі по цій справі також не знаходилися на території Богунського району м. Житомира, суддя Шелепа
А.А. умисно, грубо порушуючи вимоги ст.19 ч.1 КАС України, незаконно прийняв їх до свого провадження та виніс
по них ухвали про відкриття провадження.

Після цього суддя Шелепа А.А. 24.07.06 року по вказаних справах виніс ухвали про задоволення заяв позивачів
в частині забезпечення їх позовів, якими наклав арешт на сотні земельних ділянок, які належать на праві
власності фізичним особам, права яких цим грубо були порушені, оскільки жоден із них не був залучений до
участі в розгляді цих справ, і, крім того, внаслідок цих ухвал всі вони були позбавлені можливості отримувати
документи на ці земельні ділянки. Крім того, із змісту самих позовних вимог та ухвал судді Шелепи А.А. видно те,
що, забезпечуючи таким чином вказані позови, останній фактично вирішив спір по суті, оскільки заборонив
відповідачам вчиняти ті дії, про що порушувалися питання в самих позовах.

Не зважаючи на те, що 15 вересня 2006 року до суду надійшло клопотання представника відповідача по
цивільній справі за позовом Корчинської О.С., в якому він вказав на безпідставність прийняття вказаного позову
до провадження Богунського районного суду м. Житомира, так як позивач зареєстрований проживаючим у м.
Києві, суддя Шелепа А.А. на це ніяким чином не відреагував і вказану справу не направив по підсудності до
відповідного районного суду м. Києва.

Аналогічні грубі порушення вимог чинного законодавства були допущені суддею Шелепою А.А. , а саме ст.19
ч 1 КАС України, при прийнятті ним у липні 2006 року до провадження Богунського райсуду м. Житомира
позовної заяви Тарутіна СІ., який також зареєстрований у м. Києві, до Бориспільскої РДА та ін., по якій ним
також незаконно було винесено 8 ухвал про забезпечення цього позову, якими він, грубо порушуючи права
сотень фізичних осіб, які не були залучені до розгляду цієї справи, порушив їх права власності на земельні
ділянки. Крім того, вказаними ухвалами про забезпечення вказаного позову суддя Шелепа А.А. також фактично

РІШЕННЯ

30 березня 2007 року м. Житомир

Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Житомирського апеляційного округу у складі:
голови комісії:  Поліщука М.Г.
членів комісії: Ковтуна А.Г., Лось С.І., Суржок А.В., Ковальського В.І., Шундрика В.В., Продай Н.В., Буцяка З.І.,

Стецюка В.В.,

* На час підготовки цієї публікації рішення відносно судді Шелепи А.А. оскаржено і знаходиться у провадженні Вищої ради

юстиції України.
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хвирішив спір по суті, оскільки заборонив відповідачам вчиняти ті дії, про що порушувалися питання в самих

позовах.
У своєму поясненні на засіданні комісії суддя Шелепа А.А. своєї будьAякої вини у вчиненні вказаних порушень

вимог чинного законодавства не визнав і пояснив, що він діяв у межах закону.
При обранні виду стягнення комісія враховує те, що суддя Шелепа А.А. в цілому характеризується позитивно,

в зв'язку з чим приходить до висновку за можливе обрати йому такий вид дисциплінарного стягнення, як
оголошення догани.

На підставі викладеного, керуючись ст. 6, З1 ч.1, 32 ч.1, 33A36 Закону України "Про статус суддів України" та ст.77
ч.1 п.З, 82, 96A101 Закону України "Про судоустрій України", кваліфікаційна комісія, 

ВВИИРРІІШШИИЛЛАА::

За допущені умисні та грубі порушення вимог чинного законодавства при здійсненні правосуддя судді
Богунського районного суду м. Житомира Шелепі Анатолію Анатолійовичу — оголосити догану.

Рішення може бути оскаржено зацікавленими особами до Вищої ради юстиції України на протязі одного
місяця, починаючи з наступного дня після отримання його копії.

Голова комісії: Поліщук М.Г.
Члени комісії: Ковтун А.Г., Лось С.І., Суржок А.В., Ковальський В.І., 

Шундрик В.В., Продай Н.В., Буцяк З.І., Стецюк В.В.
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розглянувши матеріали дисциплінарної справи за поданням голови Ради суддів Хмельницької області про
притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Старосинявського районного суду Хмельницької області
Філоненко М.В.,

ВВССТТААННООВВИИЛЛАА::

У поданні ставиться питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Філоненко М.В. за те,
що вона допустила грубі порушення вимог чинного законодавства при розгляді ряду цивільних та кримінальних
справ.

Вивчивши дане подання та матеріали проведеної перевірки, комісія приходить до висновку про те, що
наведені в поданні факти допущених суддею Філоненко М.В. грубих порушень вимог чинного законодавства
дійсно мали місце, за що вона підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності.

Так, проведеною перевіркою встановлено, що суддею Філоненко М.В. по розглянутим на протязі 2006 року 15
кримінальним справам вироки складалися не цим суддею, а її помічником поза межами нарадчої кімнати після
їх офіційного оголошення, на підставі наданих останньою "чорновиків".

Так, вивченням кримінальної справи № 1A71 по обвинуваченню Загоруйко І.С. за ст.190 ч.1, 358 ч.3 КК України
встановлено, що вирок по ній суддею Філоненко М.В. був проголошений 26.10.06 року, і до справи приєднаний
його оригінал, виготовлений на комп'ютері. Перевіркою робочого комп'ютера даного судді встановлено, що
виготовлявся він лише 31.10.06 року, тобто через 5 днів після проголошення.

Аналогічні грубі порушення були допущені суддею Філоненко М.В. і по кримінальній справі по
обвинуваченню Сороки І.А. за ст.121 ч.1 КК України, по якій вирок був проголошений 04.09.06 року, у справі
рукописний текст його відсутній, а перевіркою комп'ютера встановлено, що він був виготовлений лише 11.09.06
року, тобто через 7 днів після проголошення.

Вивченням кримінальної справи №1A66 по обвинуваченню Ялового М.О. за ст.115 ч.1 КК України також
встановлено те, що до неї долучений комп'ютерний текст оригіналу вироку від 31.10.06 року. Рукописний текст
вироку у справі відсутній. Водночас, перевіркою комп'ютера встановлено, що виготовлений даний текст вироку
був лише 07.11.06 року, тобто через 7 днів після його проголошення.

Аналогічні грубі порушення вимог ст.332 КПК України про те, що вирок має виноситися та підписуватися
судом лише в нарадчій кімнаті, суддею Філоненко М.В. були допущені і при розгляді кримінальних справ №1A58
по обвинуваченню Кравчук Л.П. за ст.185 ч.1 КК України, №1A50 по обвинуваченню Шафінського В.М., Стохлі П.А.
за ст.185 ч.2 КК України, №1A55 по обвинуваченню Автєнєєва М.П. за ст.309 ч.1 КК України, №1A56 по
обвинуваченню Мартинюка С.В. за ст.122 ч.1 КК України.

У всіх цих справах також відсутні рукописні тексти вироків, а долучені до них комп'ютерні тексти були
виготовлені не в дні їх проголошення, а на кілька днів пізніше.

Опитаний під час перевірки помічник судді Філоненко М.В. — Стасюк В.В. у своєму поясненні підтвердив те,
що вироки по вказаних кримінальних та інших справах виготовляв він на комп'ютері на підставі наданих суддею
рукописних чорновиків на протязі наступних днів після їх оголошення суддею.

Крім того, в процесі перевірки також було встановлено, що суддею Філоненко М.В. також допускалась нічим
не виправдана тяганина при розгляді наступних справ.

Так, цивільні справи №2A227, 2A228, 2A229 за позовами окремих громадян до СГК "Обрій" про стягнення
майнового паю були призначені суддею Філоненко до першого розгляду лише через 7 місяців після їх
надходження до суду.

У своєму поясненні на засіданні комісії суддя Філоненко М.В. частково визнала наведені факти порушень
вимог чинного законодавства з її сторони при розгляді вказаних справ, підтвердила те, що не володіє навиками
роботи на комп'ютері.

РІШЕННЯ

30 березня 2007 року м. Житомир

Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Житомирського апеляційного округу у складі:
голови комісії: Поліщука М.Г.,
членів комісії: Ковтуна А.Г., Лось С.І., Суржок А.В., Ковальського В.І., Шундрика В.В., Продай Н.В., Буцяка З.І.,

Стецюка В.В.,



39

ІІННФФООРРММААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ВВІІССННИИКК  ВВИИЩЩООЇЇ  ККВВААЛЛІІФФІІККААЦЦІІЙЙННООЇЇ  ККООММІІССІІЇЇ  ССУУДДДДІІВВ  УУККРРААЇЇННИИ    ||    ВВИИППУУССКК  22    ||    22000077    ||

Рі
ш

ен
ня

 К
КС

 т
а 

ВК
К 

СУ
 у

 д
ис

ци
пл

ін
ар

ни
х 

сп
ра

ва
хПри обранні виду стягнення комісія враховує те, що суддя Філоненко М.В. в цілому характеризується з

негативної сторони. Згідно наданої головою Старосинявського районного суду характеристики Філонеко М.В.
при розгляді справ допускає умисні та грубі порушення матеріального та процесуального законодавства,
допускає тяганину при розгляді справ. Є конфліктною, грубо ставиться до учасників процесу.

З врахуванням такої негативної характеристики судді Філоненко М.В. та того, що дані порушення з її сторони
мали умисний характер, комісія приходить до висновку про те, що такими грубими порушеннями вимог чинного
законодавства при здійсненні правосуддя остання порочить честь і гідність представника судової влади, за що
підлягає звільненню із займаної посади судді Старосинявського районного суду Хмельницької області.

На підставі викладеного, керуючись ст.6, 31 ч.1, 32 ч.3, 33—36 Закону України "Про статус суддів України" та
ст.77 ч.1 п.З, 82, 96A101 Закону України "Про судоустрій України", кваліфікаційна комісія суддів,

ВВИИРРІІШШИИЛЛАА::

За допущені умисні та грубі порушення вимог чинного законодавства при здійсненні правосуддя
рекомендувати Вищій раді юстиції України внести подання Президенту України про звільнення Філоненко Майї
Вікторівни із займаної нею посади судді Старосинявського районного суду Хмельницької області.

Рішення оскарженню не підлягає.

Голова комісії: Поліщук М.Г.
Члени комісії: Ковтун А.Г., Лось С.І., Суржок А.В., Ковальський В.І., 

Шундрик В.В., Продай Н.В., Буцяк З.І., Стецюк В.В.
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розглянувши матеріали дисциплінарної справи, порушеної на підставі подання голови Ради суддів загальних
місцевих та апеляційного судів Запорізької області Алейнікова Г.І. від 20.10.2006 року про притягнення до
дисциплінарної відповідальності судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Мінасова Володимира
Валерійовича, 

ВВССТТААННООВВИИЛЛАА::

Голова Ради суддів загальних місцевих та апеляційного судів Запорізької області Алейніков Г.І. звернувся в
комісію з поданням про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Жовтневого районного суду м.
Запоріжжя Мінасова Володимира Валерійовича в зв'язку з тим, що ним допущені грубі порушення вимог
кримінальноAпроцесуального законодавства при розгляді кримінальної справи відносно Якубовича С.А. і
Коваленка В.А.

У поданні зазначено, що 12.10.2006 року до Ради суддів Запорізької області надійшла окрема ухвала
судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Запорізької області від 20.09.2006 року по
кримінальній справі за апеляцією засудженого Якубовича С.А. та захисника Гендіна О.С. на вирок
Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 05.07.2006 року з приводу грубого порушення кримінальноA
процесуального законодавства суддею Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Мінасовим Володимиром
Валерійовичем.

Так, зі змісту зазначеної окремої ухвали вбачається, що 04.06.2004 року захисник Гендін О.С. заявив
письмове клопотання про повну фіксацію судового процесу за допомогою технічних заходів. У той же день
дане клопотання захисника Гендіна О.С. було зареєстроване в Жовтневому районному суді м. Запоріжжя під
вхідним № 7924. Однак ні 15.06.2004 року, ні на наступних судових засіданнях дане клопотання судом не
розглядалося, і тільки 12.10.2005 року, тобто через один рік чотири місяці, в судовому засіданні учасники
процесу були сповіщені про те, що судові засідання будуть фіксуватися технічним засобом "Програма
Оберіг".

Таким чином, суд першої інстанції допустив порушення вимог п.7 ч. З ст. 129 Конституції України і ст. 87 КПК
України, не здійснивши повну фіксацію судового процесу, починаючи з 15.06.2004 року за клопотанням
захисника Гендіна О.С.

Суд також допустив порушення вимог ст. 87A1 КПК України, оскільки носіїв інформації, на якій фіксувався
судовий процес, при справі немає.

Крім того, суд при розгляді кримінальної справи допустив і інші грубі порушення кримінальноA
процесуального законодавства України.

Так, відповідно вимогам ст.87 КПК України про хід кожного судового засідання суду першої інстанції
складається протокол. З матеріалів кримінальної справи вбачається, що 18.07.2005 року головуючий по справі
Мінасов В.В. відклав слухання на 11 годин 11.10.2005 року. Протокол судового засідання від 11.10.2005 року в
кримінальній справі відсутній, але мається довідка секретаря судового засідання Скорженко А.П. про те, що
протокол судового засідання від 11.10.2005 року знаходиться в стадії виготовлення. Наступний протокол
судового засідання виготовлений від 12.10.2005 року.

Таким чином, в порушення вимог ст. 87 КПК України не був виготовлений протокол про судове зсідання від
11.10.2005 року і не підписаний секретарем судового засідання і суддею.

З протоколу судового засідання вбачається, що 26.05.2004 року захисник Гендін О.С. подав додаткову заяву про
відвід судді Мінасова В.В. від участі в розгляді даної кримінальної справи, яке було зареєстровано в Жовтневому
районному суді м. Запоріжжя 01.06.2005 року під вхідним № 7687. Не звертаючи уваги на те, що в порушення
вимог ст.57 КПК України дана заява про відвід судді Мінасова В.В. не була розглянута, останній продовжив
приймати участь у розгляді кримінальної справи і постановив вирок по даній справі.

РІШЕННЯ

ккввааллііффііккааццііййннооїї  ккооммііссііїї  ссууддддіівв  ззааггааллььнниихх  ссууддіівв  
ЗЗааппооррііззььккооггоо  ааппеелляяццііййннооггоо  ооккррууггуу

09 лютого 2007 року м. Запоріжжя
Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Запорізького апеляційного округу у складі:
головуючого — голови комісії: Бараненко Л.Я.,
членів комісії: Комісаренко Л.В., Кочеткової І.В., Савченко Г.В., Горлова В.Г., Сажинова В.В., Єрьоменка В.Г.,

Ольховця О.М., Свєшнікова В.В., Матвієнка П.Д.,
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яку той адресував Коваленко В.А., в порушення вимог ч.2 ст. 318 КПК України ніякого рішення по даному
клопотанню захисника Гендіна О.С. суд не прийняв.

При зазначених обставинах, відповідно вимог п.2 і п.10 ч.2 ст.370 КПК України вирок Жовтневого районного
суду м. Запоріжжя було скасовано, а справу направлено на новий судовий розгляд.

Крім того, по справі допущена необґрунтована тяганина. Так, справа до суду надійшла 14.10.2003 року, вирок
постановлено 05.07.2006 року, майже через три роки, і в зв'язку з грубими порушеннями законодавства суддею
Мінасовим В.В. вирок скасовано. Обвинувачений Якубович С.А. знаходиться під вартою більше трьох років.

Враховуючи викладене, вбачається, що суддею Мінасовим В.В. порушено вимоги п.7 ч.З ст.129 Конституції
України, ст.87 КПК України, ст.87A1 КПК України, ст.57 КПК України, ч.2 ст,318 КПК України, що потягло істотні
наслідки у вигляді скасування вироку по справі з направленням її на повторний розгляд, а також, наявне
навмисне порушення ст. 6, 10 Закону України "Про статус суддів", згідно яких суддя зобов'язаний при здійсненні
правосуддя дотримуватися Конституції та Законів України, забезпечувати повний, всебічний та об'єктивний
розгляд судових справ з дотриманням встановлених законом строків; присягає чесно і сумлінно виконувати
обов'язки судді, здійснювати правосуддя, підкоряючись тільки закону.

На засіданні кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Запорізького апеляційного округу 24 листопада
2006 року суддя Мінасов В.В винним себе у скоєнні порушень, які викладені в поданні від 20.10.2006 року голови
Ради суддів загальних місцевих та апеляційного судів Запорізької області Алейнікова Г.І., не визнав і вважає, що
ним приймалися всі заходи для найшвидшого розгляду цієї справи і тяганини допущено не було.

Також на засіданні кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Запорізького апеляційного округу 24
листопада 2006 року був присутній адвокат Гендін О.С, який надавав пояснення стосовно питань, що виникали
під час засідання.

Заслухавши пояснення судді Мінасова В.В. і адвоката Гендіна О.С, перевіривши доводи подання та надані
матеріали, комісія з'ясувала, що випадків порушення суддею закону чи несумлінності, що потягло за собою
істотні наслідки, комісією не встановлено.

Враховуючи досвід суддівської роботи, здійснення суддею судочинства на належному рівні і у великому обсязі,
а також те, що суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Мінасов В.В. на момент розгляду матеріалів
дисциплінарної справи відносно нього не має повноважень судді у зв'язку із строком їх закінчення 20 серпня
2006 року, кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Запорізького апеляційного округу вважає, що
притягнення його до дисциплінарної відповідальності є недоцільним.

На підставі викладеного та керуючись ст. 31, 32 Закону України "Про статус суддів", ст. 96, 99, 100 Закону
України "Про судоустрій України", кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Запорізького апеляційного
округу, 

ВВИИРРІІШШИИЛЛАА::

Подання голови Ради суддів загальних місцевих та апеляційного судів Запорізької області Алейнікова Г.І.
залишити без задоволення.

У відкритті дисциплінарного провадження щодо судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Мінасова
Володимира Валерійовича — відмовити.

Голова комісії: 
Члени комісії: 
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розглянувши подання члена Ради суддів України Рибалко Л.І. про притягнення до дисциплінарної
відповідальності судді Червоногвардійського районного суду м. Макіївки Донецької області Кулик Тамари
Григорівни,

ВВССТТААННООВВИИЛЛАА::

У першому поданні член Ради суддів України Рибалко Л.І. посилається на те, що суддею Кулик Т.Г. при розгляді
кримінальної справи за обвинуваченням Петруніна С.А. та Нєбєлова М.М. порушено вимоги кримінального та
кримінальноAпроцесуального закону.

У другому поданні зазначено, що має місце факт втрати суддею справи № 5A758/05 та особової справи на
засудженого Штефана О.В. та при перевірці оперативності розгляду справ Кулик Т.Г. встановлені суттєві
порушення норм процесуального закону та вимог Інструкції з діловодства.

Перевіркою зазначених у поданнях фактів встановлено наступне: 1. При розгляді цивільних та кримінальних
справ таких, як:

A за позовом Дегтярьова В.В. до Дегтярьової О.А. про розірвання шлюбу та поділ майна;
A за позовом Щербак М.Є. до Щербак Н.І. про визнання свідоцтва про право на спадщину частково недійсним;
A за позовом Сухоруких І.І. та Сухоруких О.В. до Басова В.Ф. про відшкодування моральної та матеріальної

шкоди;
A за обвинуваченням Климовцової Т.І. за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України;
A за обвинуваченням Калачева І.О. за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 187 КК України;
A за обвинуваченням Зимовець Е.М. за вчинення злочину, передбаченого ст. 307 ч.2, 309 ч.2 КК України, суддею

робилися безпідставні великі перерви між судовими засіданнями, які призвели до тяганини при розгляді справ,
дуже багато разів розгляд справ відкладався через неявку сторін, чим порушено розумні строки розгляду справ,
але суддею не застосовувались передбачені законом заходи для забезпечення своєчасного розгляду справ.

Також при розгляді кримінальної справи за обвинуваченням Климовцової Т.І. суддею порушено вимоги
ст. 87—1 КПК України, а саме в судовому засіданні від обвинуваченої надійшла заява про фіксування судового
процесу технічними засобами. Заяву було задоволено, але, як вбачається з наступних протоколів судових
засідань, судовий процес не фіксувався технічними засобами.

При розгляді цивільної справи за позовом Затонського О.В. до Кожаріна Д.К. про призначення МСЕК суддею
порушено вимоги ст. 175 ЦПК України, а саме до суду надійшла заява про затвердження мирової угоди між
сторонами та закриття справи. З матеріалів справи не вбачається чи розглянута заява, чи ні, та разом з цим
винесено рішення по суті справи.

При розгляді кримінальної справи за обвинуваченням Шевалаєва С.О. за ч. 2 ст. 121 КК України, Штоди В.Ю.
за ч. 3 ст. 185 КК України, Крутського О.В. за ч. 3 ст. 185 КК України та неповнолітнього Лисенко В.Є. постановою
суду кримінальна справа у відношенні Шевалаєва С.О. та Штоди В.Ю. виділена в окреме провадження, але після
цього обидві справи слухалися в одному провадженні, чим порушено вимоги ст. 26 КПК України.

При розгляді справ таких, як:
A за позовом Марченко О.П. до газети "Острів" про захист гідності, честі та ділової репутації;
A за обвинуваченням Коротаєва В.Г. за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.185 КК України;
A за обвинуваченням Строганцева С.В. за ч.1 ст. 125 КК України;
A за обвинуваченням Ляпіна ВЛ. за ст. 146 ч. 2, 149 ч. 2, 366 ч. 2, 364 ч. 2, 368 ч. 2, 190 ч. 2 КК України, Гоцуляк

В.П. за ст. 366 ч. 2, 27 ч. 5, 368 ч. 2 КК України та інших;
A за позовом Коханевич Л.І. до КП "Макіївський міськводоканал" про застосування строку позовної давності 
в діях судді не було недбалості чи навмисного порушення процесуального законодавства, оскільки справи

розглянуті у розумні строки, великих перерв між судовими засіданнями не було, більша частина судових засідань

РІШЕННЯ

15 березня 2007 р. м. Донецьк

Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Донецького апеляційного округу у складі:
головуючого — Вишнивецького І.І.,
членів комісії: Краснощокової Н.С., Цукурова В.П., Кучерука С.Л., Пискунова В.І., Гончарової М.Ю., ПавленA

ка П.П., Кір'якова П.І.
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підсудного та справу зупинено.
У листопаді 2005 року суддею через недбалість була загублена справа про звільнення від покарання

засудженого Штефана О.В.
Між тим відповідно до ст. 43 Закону України "Про Вищу раду юстиції" дисциплінарне стягнення до судді

застосовується не пізніше року з дня вчинення проступку. З моменту втрати справи вже минув строк, більший,
ніж один рік, тому за даний проступок суддю не можна притягнути до відповідальності.

У своєму поясненні суддя не заперечує, що усі порушення вимог чинного законодавства мали місце та
пояснює їх допущення великим навантаженням.

Таким чином, через зазначені порушення вимог чинного законодавства настали істотні негативні наслідки, а
саме: цивільні та кримінальні справи не знаходили свого вирішення по суті тривалий час, порушивши вимоги
ст. 175, 197 ЦПК України та ст. 26 КПК України, суддя порушила особисті права громадян.

Заслухавши пояснення судді Червоногвардійського районного суду м. Макіївки Донецької області Кулик Т.Г.,
розглянувши матеріали дисциплінарної справи, кваліфікаційна комісія приходить до висновку про
недотримання суддею вимог ст. 6 Закону України "Про статус суддів" щодо обов'язку судді при здійсненні
правосуддя дотримуватись Конституції та Законів України, що відповідно до ст. 31 Закону України "Про статус
суддів" є підставою для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

За місцем роботи суддя характеризується негативно, а саме свої професійні обов'язки виконує несумлінно,
припускає тяганину при розгляді справ, не приймає дійових заходів для їх розгляду. Постійно є місце
несвоєчасне виготовлення судових рішень, що тягне за собою обґрунтовані скарги громадян. Діюче
законодавство та судову практику не вивчає, допускає грубі порушення закону при здійсненні правосуддя.
Потребує постійного контролю та підвищення самодисципліни.

На підставі викладеного, керуючись ст. 96A101 Закону України "Про судоустрій України", ст. 6, 31, 32, 34, 36
Закону України "Про статус суддів", кваліфікаційна комісія, 

ВВИИРРІІШШИИЛЛАА::

Подання члена Ради суддів України Рибалко Л.І. про дисциплінарну відповідальність судді ЧервоногварA
дійського районного суду м. Макіївки Донецької області Кулик Тамари Григорівни задовольнити.

Притягнути суддю Червоногвардійського районного суду м. Макіївки Донецької області Кулик Тамару
Григорівну до дисциплінарної відповідальності та накласти на неї дисциплінарне стягнення у вигляді догани.

Копію рішення направити судді, ініціатору подання та начальнику управління Державної судової адміністрації
в Донецькій області.

Рішення кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Донецького апеляційного округу може бути оскаржено
до Вищої ради юстиції протягом одного місяця з наступного дня після одержання копії рішення.

Голова комісії: 
Члени комісії: 
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розглянувши матеріали дисциплінарної справи за поданнями голови Ради суддів Миколаївської області від
17.11.2005 року, 19.09.2006 року, від 28.11.2006 р. щодо притягнення судді Миколаївського районного суду
Миколаївської області Старікової Оксани Леонідівни, 1972 р. народження,громадянки України, працює на посаді
судді Миколаївського районного суду Миколаївської області з 11.03.2003 року, 02.04.2003 року присвоєно п'ятий
кваліфікаційний клас, до дисциплінарної відповідальності за порушення вимог ст. 6 Закону України "Про статус
суддів,

ВВССТТААННООВВИИЛЛАА::

У поданні голови Ради суддів Миколаївської області від 17.10.2005 року вказується, що підставою для
ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність судді Миколаївського районного суду Миколаївської
області Старікової О.Л. є порушення нею вимог, передбачених ч. 1 ст. 6 Закону України "Про статус суддів", а саме
допущення безпідставної тяганини при розгляді низки кримінальних справ та цивільної справи, а також щодо
відсутності судді на робочому місці на протязі 6 та 7 травня 2005 року без поважних причин протягом більш як
трьох годин кожного дня.

У поданні голови Ради суддів Миколаївської області від 19.09.2006 року вказується, що підставою для
ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність судді Миколаївського районного суду Миколаївської
області Старікової О.Л. є порушення нею вимог, передбачених ч. 1 ст. 6 Закону України "Про статус суддів", а саме
допущене порушення службової дисципліни. Так, 11.07.2006 року у провадження судді Старікової О.Л. було
передано кримінальну справу за обвинуваченням Соколовського В.В. та інших за ст. 297 КК України, відносно
якої в процесі службової перевірки встановлена її відсутність в службовому кабінеті судді та у приміщенні суду.
Прокуратурою Миколаївського району Миколаївської області було встановлено, що кримінальну справу було
знайдено в приміщенні відділення "Приватбанку" разом із особистими речами судді Старікової О.Л.

28.07.2006 року прокуратурою Миколаївського району Миколаївської області в порушенні кримінальної
справи за фактом службової недбалості з боку судді Старікової О.Л. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.
367 КК України, було відмовлено на підставі п. 2 ст. 6 КПК України.

У поданні голови Ради суддів Миколаївської області від 28.11.2006 року вказується, що підставою для
ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність судді Миколаївського районного суду Миколаївської
області Старікової О.Л. є допущення нею порушення службової дисципліни, присяги судді та вимог,
передбачених ч. 1 ст. 6 Закону України "Про статус суддів".

Так, 03.11.2006 року, 20 та 21.11.2006 року суддя Старікова О.Л. знаходилася на робочому місці у суді в стані
алкогольного сп'яніння. Крім того, з 16.08 по 06.11.2006 року, тобто майже 3 місяці, знаходилася у нарадчій
кімнаті для винесення вироку по кримінальній справі за обвинуваченням Везенок Т.А. за ст. 190 ч. 1, 358 КК
України.

По фактам, викладеним у даних поданнях, була проведена перевірка і порушена дисциплінарна справа, яка по
суті не розглядалася в зв'язку з неявкою судді Старікової О. Л. на засідання комісії з поважних причин (тривала
хвороба тощо).

Указом Президента України від 19 квітня 2007 року № 324/2007 "Про звільнення суддів" суддю Миколаївського
районного суду Миколаївської області Старікову О.Л. було звільнено з посади судді у зв'язку з поданням заяви про
відставку за станом здоров'я, що перешкоджає продовженню виконання обов'язків.

За таких обставин кваліфікаційна комісія вважає, що дисциплінарна справа, порушена за поданнями
голови Ради суддів Миколаївської області від 17.10.2005 року, 19.09.22006 року та 28.11.2006 року відносно судді
Миколаївського районного суду Миколаївської області Старікової О.Л., підлягає закриттю.

На підставі наведеного, керуючись ст. 31, 32 Закону України "Про статус суддів", ст. 77, 96A101 Закону України
"Про судоустрій України", кваліфікаційна комісія суддів

РІШЕННЯ №130 
у дисциплінарній справі судді

ККВВААЛЛІІФФІІККААЦЦІІЙЙННАА  ККООММІІССІІЯЯ  ССУУДДДДІІВВ  ЗЗААГГААЛЛЬЬННИИХХ  ССУУДДІІВВ  ООДДЕЕССЬЬККООГГОО  ААППЕЕЛЛЯЯЦЦІІЙЙННООГГОО  ООККРРУУГГУУ

30 травня 2007 р. м. Одеса

Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Одеського апеляційного округу в складі: голови комісії: Бабія А. П.
членів комісії:  Голубкіна О.І., Джулая  О.Б., Кічмаренко С.М., Лічмана Л.Г., Таргулової І.Г., Хоміка І.М., ШатаA

люка С.Д.
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Закрити провадженням дисциплінарну справу за поданнями голови Ради суддів Миколаївської області від
17.11.2005 року, від 19.09.2006 року, від 28.11.2006 року про притягнення судді Миколаївського районного суду
Миколаївської області Старікової Оксани Леонідівни до дисциплінарної відповідальності.

Рішення комісії оскарженню не підлягає.

Голова кваліфікаційної комісії (підпис)

Члени кваліфікаційної комісії (підпис)
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ССкклляярроовв  ВВііккттоорр  ММииккооллааййооввиичч  ——  ггооллоовваа  ккооммііссііїї  
Суддя, заступник голови судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду
Автономної Республіки Крим

Народився 30 жовтня 1960 року у с. Андрусівка Світловодського району Кіровоградської
області. Трудову діяльність розпочав у 1978 році. По закінченні у 1986 році Харківського
юридичного інституту працював державним нотаріусом. У 1987 році працював народним
суддею Красноперекопського районного народного суду Кримської області. У 1992 році
обраний головою Красноперекопського районного народного суду Кримської області. З
жовтня 1995 року — суддя Верховного суду Автономної Республіки Крим, який на цей час
є Апеляційним судом Автономної Республіки Крим. У грудні 2003 року призначений засA
тупником голови судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Автономної
Республіки Крим. Конференцією суддів Автономної Республіки Крим у вересні 2002 року
Склярова В.М. обрано до складу кваліфікаційної комісії суддів загальних судів СевастоA
польського апеляційного округу. 10 лютого 2006 року на організаційному засіданні кваліA
фікаційної комісії суддів загальних судів Севастопольського апеляційного округу його
обрано її головою. Суддя першого кваліфікаційного класу. Нагороджено Почесною граA
мотою Верховного Суду України та Ради суддів України. 

ССккііссоовв  ЄЄввггеенн  ММииххааййллооввиичч  ——  ззаассттууппнниикк  ггооллооввии  ккооммііссііїї
Голова Алуштинського міського суду Автономної Республіки Крим 

Народився 26 березня 1951 року в с. Велика Катеринівка Аткарського району Саратовської
області. Після закінчення у 1976 році Саратовського юридичного інституту ім. Д.І. КурA
ського працював юрисконсультом, керівником юридичної групи Сакського районного
виконавчого комітету Кримської області. У 1980 році обраний народним суддею СакськоA
го районного народного суду Кримської області, а в 1983 році суддею Кримського обласA
ного суду. Упродовж 1990 — 2000 рр. працював на посадах начальника управління юстиції
Ради Міністрів Криму, міністра юстиції Криму, начальника головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим. З 2000 року — суддя, голова
Алуштинського міського суду Автономної Республіки Крим. Заслужений юрист АвтономA
ної Республіки Крим. Конференцією суддів Автономної Республіки Крим у вересні 2002
року Скісова Є.М. обрано до складу кваліфікаційної комісії суддів загальних судів СевастоA
польського апеляційного округу. У листопаді 2002 року на організаційному засіданні кваA
ліфікаційної комісії суддів загальних судів Севастопольського апеляційного округу
обраний заступником голови комісії. Суддя другого кваліфікаційного класу. Нагороджено
Почесною грамотою Верховного Суду України та Ради суддів України.

ЄЄввддооккииммоовваа  ВВіірраа  ВВаассииллііввннаа  ——  ссееккррееттаарр  ккооммііссііїї  
Суддя Апеляційного суду Автономної Республіки Крим

Народилася 25 листопада 1955 року в м. Веліж Смоленської області. Трудову діяльність
розпочала у 1972 році. По закінченні у 1979 році Харківського юридичного інституту
працювала стажистом помічника прокурора, помічником прокурора Веліжського райоA
ну Смоленської області. З вересня 1980 року — помічник прокурора КрасноперекопA
ського району Кримської області. З серпня 1982 року — помічник прокурора
Залізничного району м. Симферополя Кримської області. З квітня 1988 року — помічA

Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів 

Севастопольського апеляційного округу 
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ійник обласного прокурора, старший прокурор відділу обласної прокуратури по нагляду
за розглядом кримінальних справ в судах. З січня 1993 року — заступник начальника
кримінальноAсудового відділу Кримської обласної прокуратури. У вересні 1993 року обA
рана на посаду судді Кримського обласного суду, який на цей час є Апеляційним судом
Автономної Республіки Крим. Конференцією суддів Автономної Республіки Крим у веA
ресні 2002 року Євдокимову В.В. обрано до складу кваліфікаційної комісії суддів загальA
них судів Севастопольського апеляційного округу. 28 листопада 2002 року на
організаційному засіданні кваліфікаційної комісії суддів загальних судів СевастопольA
ського апеляційного округу обрана її секретарем. Суддя першого кваліфікаційного клаA
су. Нагороджено Почесною грамотою Верховного Суду України та Ради суддів України,
Почесною відзнакою Вищої ради юстиції.

ЄЄффііммоовваа  ВВааллееннттииннаа  ООллееккссааннддррііввннаа
Суддя Апеляційного суду м. Севастополя

Народилася 22 березня 1954 року у м. Антрацит Луганської області. У 1976 році закінчиA
ла Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е. Дзержинського; спеціальність — правоA
знавство. З 1976 року по 1991 рік працювала старшим помічником прокурора
Нахімовського району м. Севастополя. З липня 1991 року по лютий 1994 рік — суддею
Нахімовського районного суду м. Севастополя. З лютого 1994 року по цей час працює
на посаді судді Апеляційного суду м. Севастополя. Постановою Верховної Ради України
№1224AIV від 02 жовтня 2003 року була обрана безстроково на посаду судді АпеляційноA
го суду м. Севастополя. Має перший кваліфікаційний клас судді. Рішенням конференції
суддів м. Севастополя від 23 вересня 2002 року обрана членом кваліфікаційної комісії
суддів загальних судів Севастопольського апеляційного округу. Нагороджено Почесною
грамотою Верховного Суду України та Ради суддів України.

ККууррссььккаа  ААннттооннііннаа  ГГееооррггііїїввннаа
Суддя Апеляційного суду Автономної Республіки Крим

Народилася 8 жовтня 1955 року у с. Градениці Біляєвського району Одеської області.
Трудову діяльність розпочала в 1972 році. У 1981 році по закінченні юридичного фаA
культету Одеського державного університету працювала на посаді стажиста народного
судді Джанкойського районного народного суду Кримської області. З грудня 1981 року
по червень 1982 року — консультант відділу юстиції по судовій роботі Відділу юстиції
виконкому Кримської обласної Ради народних депутатів Міністерства юстиції УкраїнA
ської РСР. У червні 1981 року обрана народним суддею Красногвардійського районного
народного суду Кримської області. З січня 1987 — суддя Кримського обласного суду,
який нині є Апеляційним судом Автономної Республіки Крим. Рішенням Ради суддів УкA
раїни від 27 січня 2006 року Курську А.Г. обрано членом кваліфікаційної комісії суддів
загальних судів Севастопольського апеляційного округу. Нагороджено Почесною граA
мотою голови Апеляційного суду Автономної Республіки Крим та Ради суддів апеляційA
ного та місцевих судів Автономної Республіки Крим. Має відзнаку Спілки юристів
України. Суддя першого кваліфікаційного класу. Заслужений юрист Автономної РеспубA
ліки Крим.

ММооііссееєєннккоо  ТТееттяяннаа  ІІллллііввннаа
Суддя Апеляційного суду Автономної Республіки Крим

Народилася 6 березня 1953 року у м. Симферополь Кримської області. Трудову діяльA
ність розпочала у 1971 році. У 1977 році отримала вищу юридичну освіту в ХарківськоA
му юридичному інституті; спеціальність за освітою — правознавство. З 1976 року
працювала на посаді юрисконсульта різних торговельних контор, а з 1984 року — адвоA
кат юридичної консультації м. Симферополя Кримської обласної колегії адвокатів. З
1989 року — юрисконсульт будівельноAмонтажного тресту Мурманської області. У 1991
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ій році обрана народним суддею Симферопольського районного народного суду КримA
ської області. З 1993 року — суддя Кримського обласного суду, який на цей час є АпеляA
ційним судом Автономної Республіки Крим. Конференцією суддів Автономної
Республіки Крим у вересні 2005 року Моісеєнко Т.І. обрано до складу кваліфікаційної коA
місії суддів загальних судів Севастопольського апеляційного округу. Суддя першого кваA
ліфікаційного класу. Нагороджено Почесною грамотою Верховного Суду України та
Ради суддів України.

ППааввллееннккоо  ЕЕддууааррдд  ІІввааннооввиичч
Представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, народний
депутат України

Народився 14 жовтня 1947 року у м. Симферополь Кримської області. Освіта вища, у
1981 році закінчив Севастопольський приладобудівний інститут, інженерAелектрик, а у
1999 році — Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого, юрист. Трудову діA
яльність розпочав у 1966 році електриком Симферопольського винного заводу. 1966 —
1969 рр. — служба в лавах Радянської Армії. 1969 — 1984 рр. — електрик по ремонту обA
ладнання, старший інженерAелектрик Сімферопольського заводу харчового машиноA
будування. 1984 — 1988 рр. — начальник бюро технічного обладнання і ремонту
Симферопольського електротехнічного заводу. 1988 — 1994 рр. — заступник начальниA
ка виробництва малих серій №8 Симферопольського виробничого об'єднання "ПневA
матика". 1994 — 1998 рр. — народний депутат України. Член комісії Верховної Ради
України з питань прав людини, національних меншин і відносин. 1999 — 2006 рр. —
представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. З липня 2006 роA
ку — народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради УкA
раїни з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.
Розпорядженням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини №15/7A02 від
12 листопада 2002 року призначений членом кваліфікаційної комісії суддів загальних
судів Севастопольського апеляційного округу.

ТТрроояянн  ННііннаа  ООллееккссііїїввннаа
Начальник Головного управління юстиції у м. Севастополі

Народилася 14 квітня 1956 року у с. Передове Балаклавського району Кримської обA
ласті. Має вищу юридичну освіту. У 1999 році закінчила Таврійський інститут підприA
ємства і права. Упродовж майже 10 років із серпня 1983 року по січень 1993 року
працювала на посаді судового виконавця спочатку Балаклавського районного суду м.
Севастополя, потім Балаклавського районного управління юстиції у м. Севастополі. З
січня 1993 року по лютий 1999 року — на посадах головного консультанта СевастоA
польського міського управління юстиції із судової роботи, помічника голови БалакA
лавського районного суду м. Севастополя. У лютому 1999 року призначена на посаду
начальника Балаклавського районного управління юстиції у м. Севастополі. З лютого
2001 року обіймала посаду заступника, а з січня 2003 року — першого заступника наA
чальника Севастопольського міського управління юстиції. У січні 2005 року признаA
чена на посаду начальника Севастопольського міського управління юстиції. З січня
2007 року обіймає посаду начальника Головного управління юстиції у м. Севастополі.
Координує такі напрямки діяльності Головного управління юстиції у м. Севастополі,
як діяльність відділів юстиції м. Севастополя, районних управлінь юстиції у м. СевасA
тополі та їх відділів РАЦС та інші напрямки, які передбачені Положенням про Головне
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, гоA
ловні управління юстиції в областях, м. Києві та м. Севастополі, та Положенням про
районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління
юстиції, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 14.02.2007 року №47/5.
Наказом Міністерства юстиції України № 788/7 від 11.10.2002 призначено членом кваA
ліфікаційної комісії суддів загальних судів Севастопольського апеляційного округу.
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ійФФееддооссееннккоо  ООллееннаа  ССееммееннііввннаа
Начальник Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим

Народилася у 1948 році. У 1973 році закінчила факультет романоAгерманської філології
Симферопольського державного університету, у 1993 році — юридичний факультет
Одеського державного університету. З 1978 року працює у системі органів юстиції на
посадах: 1978—1984 рр. — начальник відділу ЗАГС Залізничного району м. СимферопоA
ля; 1984—1988 рр. — заступник начальника відділу ЗАГС, начальник відділу ЗАГС КримA
ського обласного виконавчого комітету; 1988—2000 рр. — заступник начальника
управління юстиції Кримського обласного виконавчого комітету; заступник начальниA
ка Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці
Крим. З 27 квітня 2000 року і по теперішній час працює на посаді начальника ГоловноA
го управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим. ЗасA
лужений юрист Автономної Республіки Крим та заслужений юрист України. Наказом
Міністерства юстиції України №144/7 від 17 лютого 2003 року Федосенко О.С. признаA
чено членом кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Севастопольського апеляA
ційного округу.
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ВВиишшннииввееццььккиийй  ІІвваанн  ІІввааннооввиичч
Голова комісії

Народився 20 листопада 1946 року у с.Михайлівка, Тельманівського району Донецької обA
ласті. Трудову діяльність розпочав у 1963 році на будівництві Братської ГЕС в Іркутській
області. По закінченні у 1973 році юридичного факультету Київського державного універA
ситету ім. Т.Г. Шевченка служив у Радянській Армії, працював на шахті, а у квітні 1975 роA
ку був обраний народним суддею Олександрійського районного суду Донецької області,
де працював до 1986 року. З 1986 по 1990 рік перебував на посаді старшого, головного
консультанта по судовій роботі Донецького обласного управління юстиції. У грудні 1990
року був обраний суддею Донецького обласного суду (тепер Апеляційний суд Донецької
області), де працює до цього часу. Рішенням конференції суддів від 17.08.2005 року обраA
ний членом кваліфікаційної комісії. 27 грудня 2005 року обраний головою цієї комісії.

ККрраасснноощщооккоовваа  ННааттааллііяя  ССттееппааннііввннаа
Заступник голови комісії

Народилася 30 грудня 1963 року у с.Перекіп Харківської області. Трудову діяльність розA
почала у 1981 році. У 1987 році отримала вищу юридичну освіту в Харківському юриA
дичному інституті ім. Ф.Е. Дзержинського за спеціальністю правознавство. З серпня
1987 року стажист Петровського районного суду м.Донецька, з жовтня 1991 року по беA
резень 1998 року суддя цього суду. 12 березня 1998 року обрана суддею Донецького обA
ласного суду (у даний час Апеляційний суд Донецької області). Нагороджена Почесною
грамотою Верховного Суду України та Ради суддів України. 09.02.2007 року рішенням РаA
ди суддів України її призначено членом кваліфікаційної комісії, 01.03.2007 року обрано
заступником голови комісії.

ЦЦууккуурроовв  ВВллааддииссллаавв  ППееттррооввиичч
Голова Донецької регіональної колегії адвокатів.
секретар комісії

Народився 10 листопада 1970 р. у м.Шахтарськ Донецької області. У 1997 р. закінчив
економікоAправовий факультет Донецького державного університету за спеціальністю
"юрист". Працював юрисконсультом на підприємствах, правовим інспектором у ДоA
нецькому облсовпрофі, директором юридичної фірми, адвокатом у приватній практиA
ці. У 2001 р. закінчив Донецький інститут післядипломної освіти АПН України за
спеціальністю "психологія". З 2003 р. — голова Донецької регіональної колегії адвокатів.
У листопаді 2002 р. вперше, а у грудні 2005 р. вдруге обрано членом Донецької окружної
кваліфікаційної комісії суддів від Донецької обласної ради.

ГГооннччаарроовваа  ММааррииннаа  ЮЮррііїїввннаа
Начальник управління правового забезпечення виконавчого апарату Донецької обласної
ради

Народилася 1 грудня 1960 року в м. Горлівка Донецької області. У 1982 році закінчила
енергетичний факультет Донецького політехнічного інституту за спеціальністю інжеA
нерAелектрик, а у 1995 році — економікоAправовий факультет Донецького національноA
го університету за спеціальністю правознавство. Майже вся її трудова діяльність
пов'язана з органами місцевого самоврядування. У 1987—1997 роки працювала начальA

Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів 

Донецького апеляційного округу 
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ійником організаційного відділу, керуючим справами виконкому Будьоновської районної
ради м. Донецька. З 1997 по 2002 рік обіймала посаду заступника начальника юридичA
ного відділу Донецької облдержадміністрації, з 2002 по теперішній час — начальник упA
равління правового забезпечення виконавчого апарату Донецької обласної ради.
Гончарова М.Ю. обрана членом ради Донецької обласної організації Спілки юристів УкA
раїни. У 2001—2005 роках очолювала державну екзаменаційну комісію в Донецькому
національному університеті. Рішенням Донецької обласної ради від 23.12.2005 р. №
4/31—731 обрана членом Донецької окружної кваліфікаційної комісії суддів загальних
судів. Нагороджена Почесними грамотами Спілки юристів України, Донецької обласної
ради. 

ГГааллааєєввссььккиийй  ЮЮрріійй  ВВаассииллььооввиичч
Начальник відділу кримінального права Департаменту кримінального, цивільного,
адміністративного права та пенітенціарних установ Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини

Народився 13 квітня 1977 року в м. Шепетівка Хмельницької області. Має вищу юридичA
ну освіту. У 1999 році закінчив Київський державний університет ім. Т. Шевченка. УпроA
довж 1999—2000 рр. працював за контрактом на посаді юрисконсульта Національної
гвардії України. З травня 2000 р. по цей час працює у Секретаріаті Уповноваженого ВерA
ховної Ради України з прав людини. Державний службовець 5Aго рангу. Розпорядженням
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини № 10/7A04 від 05.11.2004 р.
призначений до складу кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Донецького апеA
ляційного округу. 26 вересня 2005 р. розпорядженням Уповноваженого з прав людини
№ 11/7A05 призначений до новообраного складу кваліфікаційної комісії Донецького
апеляційного округу.

ККіірр''яяккоовв  ППееттрроо  ІІввааннооввиичч  
Заступник голови Орджонікідзевського районного суду Донецької області

Народився у 1952 році у с.Могочино, Молчанівського району Томської області РФ. ТрудоA
ву діяльність розпочав з 1969 року. З 1975 по 1985 роки служив в органах МВС на посаA
дах дільничого інспектора, слідчого. У 1980 році закінчив Томський державний
університет РФ, юридичний факультет. У 1985 році був обраний народним суддею ОрдA
жонікідзевського районного суду м.Маріуполя Донецької області. У 1987 році обраний
народним суддею Приморського районного суду м.Маріуполя Донецької області, з 2002
року працює на посаді заступника голови цього суду. У 1997 році Постановою Верховної
Ради України обраний суддею безстроково. 17 серпня 2005 року рішенням конференції
суддів загальних судів Донецької області обраний членом Донецької окружної кваліфікаA
ційної комісії суддів загальних судів.

ККууччеерруукк  ССееррггіійй  ЛЛееооннііддооввиичч
Перший заступник начальника Головного управління юстиції у Донецькій області

Народився 1 липня 1958 року у м.Торез Донецької області. Має вищу юридичну освіA
ту. У 1990 році закінчив Київську вищу школу МВС СРСР за спеціальністю правозA
навство, у 1993 році закінчив Академію МВС РФ м.Москви за спеціальністю
"Організація правоохоронної діяльності". З 1979 по 1999 роки працював в органах
внутрішніх справ. З грудня 1999 року по грудень 2003 року працював у Донецькому
обласному управлінні юстиції. Наказом міністра юстиції України від 15.12.2003 роA
ку №1765/к призначений на посаду заступника начальника Донецького обласного
управління юстиції. Наказом міністра юстиції України від 28.02.2007 року №284/к
Кучерук С.С. призначений на посаду першого заступника начальника Головного упA
равління юстиції у Донецькій області, на якій працює по теперішній час. Наказом
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ій міністра юстиції України від 06.04.2007 року №426/7 призначений представником
Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини у ДонецьA
кій області. Наказом міністра юстиції України від 09.11.2005 року №1430/7 обраний
членом кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Донецького апеляційного окA
ругу. 

ППииссккуунноовв  ВВаассиилліійй  ІІввааннооввиичч
Голова Дзержинського міського суду Донецької області 

Народився 24 серпня 1955 року у м.Дзержинську Донецької області. Має вищу юридичну
освіту. У 1983 році закінчив Харківський юридичний інститут за спеціальністю правоA
знавство і працював адвокатом Дзержинської юридичної консультації. З 1986 року обраA
ний суддею Дзержинського народного суду, а у 1996 році призначено головою цього суду.
Має 2Aй кваліфікаційний клас судді. Нагороджений Почесною грамотою Верховного СуA
ду України та Ради суддів. На конференції суддів Донецької області у 2005 році обраний
членом кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Донецького апеляційного округу.

ППааввллееннккоо  ППааввллоо  ППааввллооввиичч  
Голова Мар'їнського районного суду Донецької області

Народився 12 січня 1954 року у Мар'їнському районі Донецької області. Трудову діяльA
ність розпочав у 1972 році. У 1980 році закінчив Харківський юридичний інститут, праA
цював слідчим. У червні 1987 році був обраний народним суддею Мар'їнського
районного суду Донецької області та у липні 1987 року призначений на посаду голови
цього суду. У 1997 році обраний суддею безстроково. 17 серпня 2005 року рішенням
конференції суддів загальних судів Донецької області обраний членом кваліфікаційної
комісії суддів загальних судів Донецького апеляційного округу.


