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Довіра суспільства до судів і, водночас, під(
звітність суддів суспільству є ключовими для
незалежного здійснення судочинства та забезпе(
чення справедливості судових рішень. Відповід(
но до результатів нещодавнього дослідження
громадської думки більше 60% населення зазна(
чили, що вони тією чи іншою мірою не довіря(
ють українським судам. Суддів також часто
звинувачують у корупції та професійних пору(
шеннях.

Чинний Кодекс професійної етики судді як
інструмент саморегуляції суддівської професії бу(
ло ухвалено з'їздом суддів України ще у жовтні
2002 року. Кодекс є обов'язковим для кожного
судді, проте відкритими лишаються питання що(
до методів забезпечення дотримання його поло(
жень.

З метою привернути увагу суддів, засобів ма(
сової інформації та широких кіл суспільства до
потреби (необхідності) суспільної довіри до су(
дочинства Рада суддів України у співпраці з про(
ектом USAID "Україна: верховенство права" та

Радою Європи організувала міжнародну конфе(
ренцію "Етика судді як засіб підвищення довіри
суспільства", що відбулася 1—2 листопада 2007
року у Києві. Учасники, а це було більше 50 суддів,
науковців та юристів, обговорювали потреби та
можливості вдосконалення Кодексу професійної
етики судді, а також вивчили рекомендації міжна(
родних експертів щодо внесення до кодексу від(
повідних змін. 

Вдосконалення Кодексу етики може суттєво
підвищити підзвітність судів, а також слугувати(
ме сигналом громадськості, що порушення суд(
дями високих стандартів своєї посади та звання
обов'язково потягне за собою відповідні пока(
рання. А це, в свою чергу, підвищить довіру гро(
мадян до судової системи в Україні.

Конференцію відкривали голова Ради суддів
України Петро Пилипчук, голова Національної
комісії із зміцнення демократії і утвердження
верховенства права Микола Оніщук, Уповноваже(
ний представник Генерального секретаря Ради
Європи в Україні Аке Петерсон, директор депар(
таменту демократії і врядування Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID) Пітер Віблер, а
також керівник проекту "Україна: верховенство
права" Девід Вон.

Також під час конференції українські судді та
експерти мали чудову нагоду поспілкуватися зі
своїми американськими та європейськими коле(
гами: Полом Маґнусоном, суддею федерального
суду, округ Міннесота, США, Богданом Футеєм,
суддею федерального суду претензій, Вашингтон,
округ Колумбія (США), а також з Хосе Марія Фер(
нандес Віллалобосом, суддею у кримінальних
справах міста Малаґа, Іспанія, експертом Ради Єв(
ропи.

Конференція здобула широке висвітлення в
ЗМІ, згенерувавши понад 20 сюжетів на телеба(
ченні та радіо та публікацій в пресі, привертаючи
увагу громадськості до однієї з найважливіших
проблем українського судочинства сьогодні.

Найважливішим результатом роботи конфе(
ренції стала підготовка рекомендацій щодо вдос(
коналення Кодексу професійної етики судді.
Очікується, що ці рекомендації будуть розглянуті
на найближчому з'їзді суддів України (що є най(

СУДДІ ВДОСКОНАЛЮВАТИМУТЬ ПРОФЕСІЙНУ ЕТИКУ

Керівник інформаційних проектів
Проект "Україна: верховенство права"

ААннддрріійй  ГГооррббаалльь

На фото (зліва направо): Петро Пилипчук, голова
Ради суддів України; Микола Оніщук, голова

Національної комісії із зміцнення демократії і
утвердження верховенства права; Ірина Войтюк,

ректор Академії суддів України; Аке Петерсон,
Уповноважений представник Генерального секретаря

Ради Європи в Україні; Девід Вон, керівник проекту
"Україна: верховенство права".

Фото: Максим Требухов, "Правовий тиждень"
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кодекс буде відповідним чином вдосконалено,
тим самим підвищуючи суддівську дисципліну,
дотримання високих етичних стандартів.

Ці рекомендації стосуються питань конфлікту
інтересів та відводу/самовідводу судді, неприй(
нятності спілкування з однією стороною за
відсутності іншої сторони (ex parte), неприпус(
тимості політичної діяльності судді, нейтраль(
ності / безсторонності судді, неприпустимості
порушення принципу відкритості судових за(
сідань та процесів, запровадження практики
розкриття фінансової інформації, створення ме(
ханізмів контролю за етичною поведінкою судді. 

Далі наводимо повний текст рекомендацій
учасників конференції "Етика судді як засіб під(
вищення довіри суспільства".

РЕКОМЕНДАЦІЇ
учасників конференції "Етика судді як засіб
підвищення довіри суспільства"

місто Київ
2 листопада 2007року

Обговоривши питання професійної етики
судді у світлі міжнародних та європейських
стандартів саморегулювання поведінки судді,
учасники конференції погодилися, що:

1) Довіра суспільства до судової гілки влади є
надзвичайно важливим фактором, враховуючи
роль і статус судді в демократичному суспільстві.

2) Кодекс етичної поведінки судді поклика(
ний встановити стандарти, яких усі судді мають
прагнути додержуватись у своїй професійній,
громадській діяльності та приватному житті.

3) Завдання таких правил полягає у допомозі
суддям визначитися щодо складних етичних та
професійних питань, що постають перед ними, а
також суспільству краще зрозуміти роль та
відповідальність суддів.

4) Правила етичної поведінки мають слугу(
вати суддям стандартами у їх прагненні дбати,
підвищувати і підтримувати авторитет судової
влади.

5) Кодекс професійної етики судді України,
схвалений 24 жовтня 2002 р., потребує вдоскона(

лення та доповнення його у світлі Бангалорських
принципів діяльності судді положеннями про
таке:

а) Запобігання/уникнення конфлікту інтересів
при відправленні правосуддя через встановлені
законом процедури самовідводу/відводу судді.
При цьому вважати неприйнятним зловживання
правом самовідводу. Суддя може розглядати
справу при наявності конфлікту інтересів за
умови, що він/вона повідомив про такий кон(
флікт сторони і вони не заперечують проти
продовження слухання справи суддею.

б) Неприйнятність позапроцесуального спіл(
кування судді з однією стороною (представ(
ником) по справі у відсутності другої.

в) Недоречність політичної активності суддів,
зокрема, через включення їх імен до списків
політичних партій у виборчих кампаніях за
представницький мандат тощо.

г) Суддя не повинен займатися діяльністю, яка
плямує/ганьбить гідність судді та авторитет суду
або іншим чином завадить виконанню ним його
суддівських обов'язків.

д) Утримання від висловлювань, інтерв'ю
тощо, які можуть створити обґрунтований сумнів
щодо нейтральності судді по конкретній справі.

е) Необхідність прояву поваги до права
суспільства отримати інформацію про суд та із
зали суду, недопущення порушення принципу
гласності процесу.

є) Суддя не повинен приймати подарунків,
спадщини за заповітом, позики або інші послуги,
якщо розумно поміркована людина може поста(
вити питання про те, що це було зроблено з ме(
тою впливу на хід справи у провадженні цього
судді. Це положення стосується членів родини
судді, працівників суду та інших осіб, які знахо(
дяться під впливом/керівництвом судді.

ж) Запровадження практики регулярного
декларування суддями всіх рівнів фінансового
становища — свого та/або членів своєї сім'ї.

з) Створення механізму контролю за етичною
поведінкою судді через формування Комітету
етики в органах суддівського самоврядування
всіх рівнів.

6) Рекомендувати Раді суддів України підго(
тувати та видати Коментар до Кодексу (Правил)
поведінки судді.
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Питання призначення суддів на посаду, особ(
ливо перше призначення, відіграє важливу роль у
суспільстві різних країн, оскільки залежно від то(
го, наскільки якісно будуть підібрані кадри, а та(
кож наскільки прозорою і некорумпованою буде
сама процедура призначення суддів, залежить
функціонування судової гілки влади в цілому у
державі. У цій статті аналізується сучасний стан
першого призначення суддів судів загальної
юрисдикції в Україні, діяльність органів, залуче(
них до цього процесу, та досліджуються проблем(
ні явища, що потребують нагальних змін. 

В Україні питання першого призначення на
посаду судді регулює відносно невелика кількість
законодавчих та інших нормативно(правових
актів. Зокрема, це Конституція України, Закони
"Про судоустрій України" і "Про статус суддів",
"Про Вищу раду юстиції", Положення про поря(
док розгляду питань та підготовки матеріалів що(
до призначення на посаду професійного судді
вперше, затверджене Указом Президента України
від 30 червня 2004 року, та ін. Важливе значення
має також нещодавно прийнятий Типовий регла(
мент роботи кваліфікаційних комісій суддів. 

Первинною ланкою в процесі першого приз(
начення судді є регіональні кваліфікаційні комі(
сії суддів. Кваліфікаційні комісії поділяються за
регіональною ознакою і здійснюють свою ді(
яльність у центрах апеляційних округів, що об'(
єднують декілька областей. Всього в Україні
нараховується 10 регіональних комісій. 

Особливістю кваліфікаційної комісії є те, що
це постійно діючий орган системи судоустрою
України, члени якого здійснюють свої повнова(
ження на громадських засадах. Вона складається
з 11 членів, і до її складу входять шість суддів, дві
особи від Міністерства юстиції України, дві осо(
би, уповноважені відповідною обласною радою
за місцезнаходженням кваліфікаційної комісії
суддів, і одна особа від Уповноваженого Верхов(
ної Ради України з прав людини. Кваліфікаційна
комісія не є юридичною особою і тому все орга(
нізаційне забезпечення її діяльності та фінансу(
вання здійснює Державна судова адміністрація. 

Хоча кваліфікаційна комісія є першою інстан(
цією, куди повинен звернутися кандидат, на

практиці це виглядає трохи інакше. Особа, яка
вирішила подати заяву на заміщення вакантної
посади судді певного суду, спочатку звертається,
як правило, в територіальне управління Держав(
ної судової адміністрації, де може одержати ін(
формацію щодо того, які документи подавати і
куди, а також як їх оформлювати. Усю первинну
допомогу такій особі надають саме в територіаль(
ному управлінні. Окрім цього, саме територіаль(
не управління може надати інформацію щодо
відкритих вакансій. В Україні нараховується 10
кваліфікаційних комісій, але 27 територіальних
управлінь. У зв'язку з цим існують певні незруч(
ності, коли територіальне управління, наприклад,
знаходиться у м. Рівне, а кваліфікаційна комісія у
м. Житомир. Багато часу йде на пересилку доку(
ментів, а також поїздки кандидата з одного міста
в інше. 

Тема надання інформації про вакансії заслуго(
вує окремої уваги. Законодавець в жодному зако(
ні не прописав вимоги щодо того, яким чином
зацікавлені особи можуть довідатись про відкри(
ті вакансії. Сучасна українська практика показує,
що в країні не існує прозорого і стандартного
процесу оприлюднення інформації про від(
криття вакансії на посаду судді. У переважній
більшості випадків кандидати дізнаються про
вакансії через знайомих суддів або голову суду,
або від працівників територіального управління.
Дуже рідко оголошення про вакансії публікують
у місцевій пресі. Деколи таку інформацію можна
одержати на веб(сайті окремих судів або на веб(
сайті Державної судової адміністрації. Однак
проблема в одержанні інформації через Інтер(
нет полягає у тому, що веб(сайти регулярно не
оновлюються, система пошуку не є гнучкою та
на них часто бракує свіжої інформації. Цю проб(
лему можна було б вирішити шляхом створення
нового або оновлення існуючого Інтернет(ре(
сурсу (наприклад веб(сайта Державної судової
адміністрації), де можна було б знайти актуальну
інформацію про відкриті судові вакансії на тери(
торії всієї Україні, й за умови, що цей Інтернет(
ресурс сприяв би легкому пошуку потрібної
інформації. Окрім цього, такий Інтернет(ресурс
міг би служити вичерпним інформаційним дже(

ПЕРШЕ ПРИЗНАЧЕННЯ СУДДІВ: 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ

Радник із суддівських питань
проекту USAID "Україна: верховенство права",

кандидат юридичних наук
ЗЗееммлляяннссььккаа  ВВ..ВВ..
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арелом для осіб, які збираються стати суддями.
Наприклад, на ньому можна розмістити перелік
усіх необхідних документів, зразки (або готові
форми) заяв, законодавчі та інші нормативно(
правові акти, які регулюють добір суддів тощо. 

Відповідно до українського законодавства від
особи, яка вирішила запропонувати свою канди(
датуру на розгляд на посаду судді, вимагається
подати дві заяви на ім'я голови регіональної ква(
ліфікаційної комісії відповідного апеляційного
округу: одна з проханням рекомендувати її на за(
міщення конкретно визначеної вакансії судді, а
друга — щодо надання згоди на перевірку інфор(
мації та збирання необхідної конфіденційної
інформації. Після цього відбувається збір необ(
хідних документів кандидата, їх ретельна пере(
вірка, а також так звана "спецперевірка". Якщо
дані перевірки задовільні, то кандидат може по(
чинати підготовку до кваліфікаційного іспиту,
який за практикою складається з письмової та
усної частин. Письмова частина складається з
написання реферату а усна — із співбесіди з кан(
дидатом членів регіональної кваліфікаційної
комісії. Після написання реферату, останній пе(
редається на рецензію до одного з членів кваліфі(
каційної комісії, і пізніше ця письмова рецензія
на реферат додається в пакет документів канди(
дата, що готується і зберігається у територіально(
му управлінні. Коли повний пакет документів
готовий, кандидата може бути допущено до спів(
бесіди на засіданні кваліфікаційної комісії.

З огляду на зайнятість кваліфікаційних комісій
слід відмітити, що їх порядок денний є надзви(
чайно насиченим, оскільки вони проводять
кваліфікаційну атестацію суддів відповідних
судів і присвоюють їм кваліфікаційні класи, а та(
кож розглядають дисциплінарні справи щодо
суддів, тому не можна сказати, що у членів комісії
є достатньо часу, щоб повно і об'єктивно оцінити
рівень професійних знань, моральні та ділові
якості кандидата для висновку про складення
іспиту і підготовленість кандидата до судової ро(
боти, а також для рекомендації щодо призна(
чення його на посаду судді. Багато сподівань
покладається на підготовку реферату кандида(
том, який не завжди може бути ним самим напи(
саний і не може слугувати лакмусовим папірцем
для оцінки знань майбутнього судді. Крім цього,
процедура проведення співбесіди і питання, які
задаються, різняться від одного регіону до іншо(
го. Не існує писаних інструкцій, стандартів чи
критеріїв щодо тем, способу ведення співбесіди
та методів оцінювання того, наскільки вдалими є
відповіді кандидата. Одному кандидату можуть
бути задані 3 питання, а іншому 10, і по складнос(
ті вони можуть бути абсолютно різними. Вида(
ється, що одним з інструментів, який допоможе

комісії скласти об'єктивну думку про кандидата,
може стати стандартизація іспиту, зокрема про(
ведення тестування, яке обов'язково повинно
включати в себе не тільки багатоваріантний ви(
бір, але й письмову відповідь на ситуативне зав(
дання. Ситуативне завдання допоможе оцінити
хід думок кандидата, стиль і мову викладу, його
орієнтування у певній галузі права і знання про(
цесу. Саме тестування в процесі добору кандида(
тів у судді допомагатиме визначенню рівня їх
професійної підготовки та придатності займати
посаду судді. Тоді під час усної співбесіди члени
комісії зможуть приділити більше уваги оцінці
анкетних даних кандидата, його моральних і ді(
лових якостей.

На нашу думку, не існує жодних перешкод, щоб
починати реформування кваліфікаційного іспи(
ту вже зараз. Тестування можна запровадити до(
датково до реферату як іншу частину письмового
завдання або замінити реферат на тестування. У
Законах України "Про судоустрій України" і "Про
статус суддів" ніде не згадується про письмовий
реферат. Там лише згадується про виконання кан(
дидатом письмового завдання і співбесіди з ним,
що є складовими кваліфікаційного іспиту. Рефе(
рат згадується лише в статті 29 Закону "Про Вищу
раду юстиції", але, на нашу думку норму закону
щодо письмового завдання слід тлумачити широ(
ко, в дусі статті 91 Закону "Про судоустрій Украї(
ни" (прийнятого пізніше, ніж Закон "Про Вищу
раду юстиції"), де мова йде лише про письмове
завдання. Підготовку тестів логічно покласти на
орган, який відповідає за науково(методичне за(
безпечення діяльності судів — Академію суддів. А
адміністрування тестування повинен здійснюва(
ти один чи декілька органів, задіяних у процесі
добору суддів. 

Якщо декілька осіб подали заяви на заміщення
тої самої вакансії, кваліфікаційна комісія може
визначити кваліфікованими більш ніж одного
кандидата, але рекомендує тільки одного. Що ж
робиться з тими, кого визнали кваліфікованими,
але не рекомендували? Їх можуть включити до
кадрового резерву і потім рекомендувати на ва(
кантну посаду, якщо на неї немає конкурсу. 

Якщо кандидат склав кваліфікаційний іспит і
був рекомендований на зайняття посади судді,
пакет його документів ще раз перевіряється тери(
торіальним управлінням (особливо щодо акту(
альності певних довідок), і потім увесь пакет
разом з рекомендацією кваліфікаційної комісії
пересилається в Державну судову адміністрацію
— в центральний апарат. Там протягом 10 днів
відбувається знов перевірка щодо повноти, пра(
вильності оформлення та актуальності докумен(
тів кандидата, готується до них супровідний лист
на голову Верховного суду України і потім всі ма(
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а теріали разом з листом надсилаються голові Вер(
ховного суду. 

Голова Верховного суду України протягом 10
днів готує подання щодо призначення кандида(
та і потім надсилає всі документи у Вищу раду
юстиції. Секція Вищої ради юстиції, яка займа(
ється питаннями добору суддів, розглядає доку(
менти і надає рекомендацію щодо призначення
кандидата на посаду судді. Навіть негативна ре(
комендація секції не позбавить можливості зас(
лухати кандидата і розглянути його документи
на засіданні повного складу Вищої ради юсти(
ції. Фактично на засіданні Вищої ради юстиції
відбувається повторна кваліфікаційна співбесі(
да, яку кандидат вже пройшов у регіональній
комісії. Навіщо кандидат повинен два рази
проходити кваліфікаційну співбесіду? Чи не(
достатньо лише одного кваліфікаційного іспиту
на самому початку процесу добору? Щоб відпо(
вісти на це питання, слід взяти до уваги відсут(
ність стандартів проведення кваліфікаційного
іспиту в Україні та різну практику оцінки про(
фесійної підготовки кандидата. У зв'язку з цим
Вища рада юстиції виконує роль другого філь(
тра, щоб в крісло судді попадали гідні канди(
дати. Одним способом вирішення проблеми
дублювання функцій або усунення подвійної

здачі іспиту є якраз впровадження тестування,
яке б визнавалося усіма органами, що задіяні в
процесі добору, у тому числі Вищою радою юс(
тиції. 

Втім не тільки Вища рада юстиції дублює пев(
ні функції. Після прийняття позитивного рішен(
ня щодо кандидата Вища рада юстиції готує
подання про його призначення суддею Прези(
дентові України, яке підписує голова Вищої ради
юстиції, і потім увесь пакет документів кандида(
та пересилається в Секретаріат Президента Ук(
раїни. Секретаріат знов перевіряє матеріали
щодо правильності оформлення та актуальності
й здійснює "спеціальну перевірку" даних канди(
дата протягом одного місяця. 

Останню крапку у вирішенні питання щодо
зайняття кандидатом вакантної посади судді ста(
вить Президент України, який підписує указ щодо
призначення.

Як свідчить аналіз усього ланцюга процесу до(
бору суддів в Україні, існує чимало проблемних
питань, які можна починати вирішувати прямо
зараз без внесення змін в існуюче законодавство.
Зокрема, це оприлюднення інформації про ва(
кансії, а також необхідність запровадження тесту(
вання суддів, яке слугуватиме формуванню
якісного суддівського корпусу в Україні.
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<…>
V. ПРОЦЕС ВІДБОРУ СУДДІВ

<…>
ААннаалліізз  ппррооццеессуу  ввііддббоорруу
Багато елементів процесу відбору суддів по(

в'язані з певними проблемами, які можна виріши(
ти без внесення значних змін у законодавство. У
цьому звіті увагу зосереджено на адміністратив(
них процедурах і практиках, які лежать в основі
процесу. Якщо можливе значне інституційне ре(
формування в плані поліпшення адміністратив(
них практик і процедур, то загальний процес
стане ефективнішим та дієвішим, незалежно від
того, чи відбудеться суттєве законодавче рефор(
мування. Нижче детально викладені елементи
процесу, найбільш проблемні й водночас най(
більш придатні для реформування за допомогою
реалізації цільових проектних ініціатив.

11..  ННееооффііццііййнниийй  ппооччааттоокк  ппррооццеессуу  ввііддббоорруу
Ініціювання процесу відбору суддів у ліпшому

випадку можна охарактеризувати як дуже плута(
не. Під час інтерв'ю та дискусій зі співробітни(
ками проекту ніхто не запропонував жодної
вагомої причини відсутності чіткого, прозорого
й легкого в застосуванні процесу. Переконливих
підстав для нинішньої процедури запропоновано
не було, проте погані підстави називалися впев(
неніше; їх можна звести до того, що така практи(
ка просто сприяє тим, хто всередині системи, і
плекає маніпулювання наступним процесом
відбору. Крім того, оскільки не відчувалося заці(
кавленості в тому, щоб початкові кроки стали
прозорішими, склалося чітке враження, що пере(
вага віддається неофіційній практиці, а не фіксо(
ваній процедурі.

Та хоча цьому варіантові й віддається перевага,
він не повинен бути практикою. Ініціювання

будь(якого процесу, настільки важливого, як від(
бір суддів, не можна віддавати на поталу випад(
ковості або розглядати як плодюче поле для
безкарності. Це особливо стосується випадків, ко(
ли процедуру та практику порівняно легко відко(
ригувати. Нині нечіткість процедур ініціювання
породжує загальне переконання (неважливо,
правильне воно чи ні), що процес відбору стосу(
ється лише тих, хто всередині системи, і що по(
шуки сприяння не лише дозволені, але й
необхідні. Навіть проінтервйовані державні по(
садовці, здавалося, дотримуються думки, що час(
то від самого початку відомо, хто віддає перевагу
тому чи тому кандидатові, і це часто справляє ви(
рішальний вплив на остаточний підсумок.

Якщо розпочинати впровадження логічності й
прозорості у процес відбору суддів, то перша й
найпростіша реформа, яку слід ініціювати, — це
своєчасне оприлюднення всіх вакантних посад
судді, які підлягають заміщенню. У цій процедурі
не повинно бути таємниць. Наявними є як інфор(
мація, так і засоби її своєчасного оприлюднення.
[Варто зауважити, що інформування громад(
ськості вже є частиною процесу безстрокового
призначення]. Проте публічне оголошення — то
лише початок. Щоб бути ефективним, таке оголо(
шення повинно містити вказівку на фіксовані
часові рамки та на необхідність оприлюднення
імен усіх кандидатів на конкретну вакансію після
спливу фіксованого терміну подання заяв.

Останні два заходи йдуть поруч, що має гаран(
тувати мінімальний рівень прозорості та запобіг(
ти введенню до списку кандидатів(фаворитів в
останню хвилину. Всі кандидати повинні знати в
останній день подання заяв, з ким вони конкуру(
ють, а громадськість та моніторингові агенції по(
винні мати інформацію, необхідну, щоб оцінити

ОЦІНКА ПРОЦЕСІВ ВІДБОРУ СУДДІВ 

ТА ПРИТЯГНЕННЯ СУДДІВ ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ЛЛооууррееннсс  ББеекк

((ввииттяягг))

Жовтень 2007 р.
Цю публікацію підготовлено на матеріалах дослідження, виконаного на замовлення "Кімонікс

Інтернешнл" в рамках Програми порогової країни Корпорації "Виклики тисячоліття" та Агентства
Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку.

Погляди, висловлені автором у цій публікації, не обов'язково відображають погляди Корпорації
"Виклики тисячоліття", Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку чи Уряду
Сполучених Штатів Америки.



8

ІІННФФООРРММААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ВВІІССННИИКК  ВВИИЩЩООЇЇ  ККВВААЛЛІІФФІІККААЦЦІІЙЙННООЇЇ  ККООММІІССІІЇЇ  ССУУДДДДІІВВ  УУККРРААЇЇННИИ    ||    ВВИИППУУССКК  33((44    ||    22000077    ||

Д
ум

ка
 е

кс
пе

рт
а придатність кандидата та визначити зв'язки з

джерелами неналежного впливу на етапі, коли
процес ще не рушив далі, а не тоді, коли фактич(
не призначення вже відбулося. Крім того, іденти(
фікація оголошення про вакансію (зазвичай це
номер оголошення про вакансію) та своєчасна
ідентифікація всіх кандидатів стануть тими фік(
сованими даними, які ляжуть в основу системи
відстеження вакансій/кандидатів на основі елек(
тронної бази даних.

22..  ППррооццееддууррии  ппооппееррееддннььооїї  ааттеессттааццііїї
Як зазначено вище, існує процедура, за допо(

могою якої кандидат на посаду судді може спро(
бувати домогатися визнання своєї придатності
наперед. Хоча в цілому це хороша ідея, яка могла
б зробити процедуру відбору суддів більш упо(
рядкованою, проте на практиці в Україні, як
видається, вона просто мало що значить. У пози(
тивному плані, — оскільки існує процедура, за до(
помогою якої попередня атестація є юридично й
адміністративно можливою, — це може стати
фундаментом допомоги партнерам у розробці
наповнених реальним змістом процедур попе(
редньої атестації, здатних конструктивно тран(
сформувати процедури ініціювання випадкового
вибору, які діють нині.

Головним недоліком нинішньої системи попе(
редньої атестації є те, що вона, як видається,
справляє незначний вплив на підсумок процесу
відбору. Хоча вона дає можливість раннього "тес(
тування" суддівської кваліфікації для кандидатів,
які хотіли б дізнатися, як оцінюється їхня придат(
ність, проте успішне складання "кваліфікаційного
іспиту" за відсутності конкретної вакансії — це не(
набагато більше, ніж умовний вотум довіри. Адже
попередньо атестований кандидат вочевидь пови(
нен знову повністю пройти кваліфікаційний про(
цес, якщо претендуватиме на конкретну вакансію,
хай навіть успішно складений попередній іспит і
дає йому місце у списку кадрового резерву. Кіль(
кість осіб, що подають заяви на попередню атеста(
цію, оцінювалася по(різному, та в будь(якому
випадку цифри, які називалися, були невеликими.

У цілому процедури попередньої атестації
спрацьовують найкраще, коли вони є обов'язко(
вими та використовуються для створення пулу
попередньо атестованих кандидатів, з числа яких
має бути здійснено фактичний відбір. Зустріча(
ються різні процедури попередньої атестації,
причому більшість з них містить певну форму мі(
німальних вимог, яким необхідно відповідати,
щоб мати право претендувати на посаду судді, а
також елементи об'єктивного тестування. Деякі
вимагають успішного проходження обов'язкової
підготовки або підтвердження практичного дос(
віду у сфері, безпосередньо пов'язаній із суддівс(
твом. Найбільш спірним є питання про те, чим

повинен завершуватися процес — фіксованим
попереднім ранжируванням кандидатів або
просто визнанням відповідності наборові крите(
ріїв попередньої атестації, яким необхідно відпо(
відати, щоб увійти до пулу кваліфікованих
кандидатів. Можна з певністю стверджувати, що
нинішня альтернатива в Україні не відповідає
стандартам, необхідним для того, щоб мати сут(
тєве значення в загальному процесі відбору.

Щоб підвищити стандарти та посилити потен(
ційний вплив процедур попередньої атестації,
нині фахівці проекту зайняті розробкою стан(
дартизованого тесту для суддів. Безперечно, це
стане позитивним кроком, проте тест сам по собі
не розв'яже багатьох проблем попередньої атес(
тації за відсутності міцної регуляційної основи
проведення тестування та конструктивного вико(
ристання його результатів. Далі, оскільки не існує
абсолютів чи фіксованих моделей, суддівський
корпус має сам визначитися щодо ролі поперед(
ньої атестації у процесі відбору та щодо того, чи
наповнена реальним змістом попередня атеста(
ція є бажаною метою.

Немає нічого поганого в процесі відбору, який
не передбачає попередньої атестації, а натомість
ґрунтується на принципі подання заяви за наяв(
ності вакансії та наступної атестації кандидата.
Однак якщо попередня атестація кандидатів є ба(
жаною політикою, то застосовні процедури й
практики повинні мати на меті створення пулу
попередньо атестованих кандидатів, з числа яких
відбуватиметься відбір суддів для заповнення
конкретних вакансій.

33..  ВВііддссууттннііссттьь  ссттааннддааррттіівв  щщооддоо  ііссппииттіівв
Нині всі кандидати на призначення на посаду

судді вперше повинні скласти "кваліфікаційний
іспит", який складається з письмової роботи та
співбесіди. "Іспит" для суддів судів загальної юрис(
дикції проводить регіональна кваліфікаційна
комісія, а це означає, що співробітники територі(
ального управління ДСА значною мірою відпові(
дальні за організацію тестування. Кожна з десяти
регіональних кваліфікаційних комісій має власну
методику тестування, яка змінюється зі зміною ке(
рівництва та особового складу комісії.

Письмова частина іспиту — робота, яку канди(
дати пишуть у свій вільний час і тема якої вибира(
ється зі списку, який зазвичай готує голова
регіональної комісії. Не існує писаних стандартів
чи критеріїв ні щодо того, які теми можуть пропо(
нуватися, ні щодо того, як має відбуватися відбір
теми для кожного кандидата. Крім того, оскільки
кандидат готує письмову роботу у власний віль(
ний час і процедуру цю ніхто не контролює, немає
жодних гарантій, що кандидат насправді готує ро(
боту самостійно. Неодноразові згадки про роботи,
підготовлені іншими, або про готові тексти, які
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аможна знайти в Інтернеті, показують, що принай(

мні існує усвідомлення того, що письмові тести пе(
ревіряють в основному винахідливість кандидата.
Представлені письмові роботи оцінює член регіо(
нальної кваліфікаційної комісії; свою думку щодо
них можуть висловити також і інші члени комісії.
Проте, як і у випадку тем для тестування, не існує
писаних стандартів чи критеріїв, на яких ґрунту(
вався б процес оцінювання роботи.

Співбесіда, яка є другою частиною кваліфіка(
ційного іспиту, потерпає від значної кількості та(
ких самих проблем. За цієї процедури кандидат
постає перед членами регіональної кваліфікацій(
ної комісії, які ставлять йому запитання з необме(
женої кількості правових тем, котрі вочевидь не
обов'язково мають бути пов'язані із заміщуваною
вакансією. Далі, не існує писаних інструкцій,
стандартів чи критеріїв щодо тем, способу веден(
ня співбесіди та засобів оцінювання того, нас(
кільки вдалими є відповіді кандидата.

Мало хто поставить під сумнів доцільність
включення конкретної процедури складання іс(
питу до процесу відбору суддів. Незалежно від то(
го, частиною чого є іспит — попередньої атестації
кандидатів чи відбору на заміщення конкретної
вакансії без урахування результатів попередньої
атестації, — законний статус самого іспиту є під(
ставою довіри до процедури атестації. Далі, в рам(
ках унітарної судової системи, такої, як в Україні,
процедура й практика атестації не повинні бути
різними в різних регіонах і залежати від пріори(
тетів та упередженостей окремих членів комісії.

Хоча нині докладаються зусилля з метою роз(
робки та пілотного тестування стандартизовано(
го письмового іспиту для суддів(кандидатів, слід
негайно розпочати роботу з розробки конкрет(
ної схеми атестації суддів(кандидатів, з поперед(
нім визначенням ролі атестації у процесі відбору,
а вже потім — засобу проведення атестації (но(
вий стандартизований письмовий іспит чи пись(
мовий та усний іспити, як тепер) та засобу
оцінювання її результатів. Слід розробити пись(
мові інструкції, стандарти та критерії, які мають в
обов'язковому порядку застосовуватися в усіх ре(
гіонах. Ці письмові інструкції, стандарти та кри(
терії мають бути опубліковані, що забезпечить
певний рівень прозорості та довіри до процесу.

Як мінімум, якщо використовуватиметься пись(
мовий іспит, то його результати повинні підлягати
жорсткій перевірці, і проводитися він має з дотри(
манням рівня безпеки, необхідного для того, щоб
не допустити обману й забезпечити чесність.
Приблизно те ж саме можна сказати й про усне
тестування. Хоча особи, відповідальні за відбір
суддів, безперечно мають право ставити кандида(
там на посаду судді доречні запитання з метою пе(
ревірки їхньої кваліфікації в режимі співбесіди,

проте ця процедура має відбуватися відповідно до
необхідних директив і стандартів, які застосовува(
тимуться в межах усієї системи. Хоча такий тип
атестації може і, певно, повинен бути спонтанним,
проте він не повинен бути випадковим. Розробка
й використання стандартизованих форматів ус(
них іспитів у рамках нинішньої екзаменаційної
структури принаймні забезпечить певну впоряд(
кованість процедури складання іспиту.

44..  ССппииссоокк  ккааддррооввооггоо  ррееззееррввуу
Список кадрового резерву згадується в різних

місцях цього звіту і обговорювався практично
під час кожної дискусії чи інтерв'ю щодо процесу
відбору суддів. Усі підтверджують, що в кожному
регіоні існує список кадрового резерву, в якому
зазначені прізвища кандидатів, визнаних при(
датними для посади судді, проте ще не відібраних
для заміщення конкретної вакансії. Однак далі
майже не спостерігається згоди, коли йдеться
про те, чи має список кадрового резерву практич(
ну користь для процесу відбору, або про вплив
факту перебування в списку кадрового резерву на
долю окремого кандидата. Власне, саме ця незго(
да та відсутність ясності найсуттєвіше характери(
зують список кадрового резерву.

Само собою зрозуміло, що коли вже в кожному
регіоні ведеться список кандидатів, визнаних
придатними для того, щоб обійняти посаду судді,
то значення та вплив цього списку повинні бути
кристально ясними. Якщо список кадрового ре(
зерву не має практичної цінності чи ваги, від ньо(
го слід відмовитися. Якщо він має практичну
цінність та потенційну вагу, то ці цінність і по(
тенційна вага повинні бути чітко визначені в
письмових директивах чи правилах, що застосо(
вуються в усіх регіонах. Нинішня невизначеність
щодо списку кадрового резерву зменшує довіру
до процесу відбору навіть серед тих, хто керує
процесом. Такої ситуації далі терпіти не можна.

У кращому випадку список кадрового резерву
— всього лише список попередньо атестованих
осіб, який міг би відігравати вирішальну роль у
добре впорядкованому процесі відбору. Це може
статися лише тоді, коли існуватиме сповнена ре(
ального змісту процедура попереднього відбору,
результатом якої буде список попередньо атесто(
ваних кандидатів, з числа яких повинні заповню(
ватися конкретні вакансії. Як мінімум, список
кадрового резерву зі стандартами та директива(
ми щодо його використання може стати періо(
дично оновлюваним списком осіб, котрі
продовж конкретного періоду часу вважаються
такими, що виконали всі вимоги, які висуваються
до кандидатів на посаду судді. Таке використання
може набути додаткового значення, коли проце(
дури претендування на посаду судді стануть
більш автоматизованими.
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а 55..  ЗЗааггааллььннаа  ввііддссууттннііссттьь  ффооррмм,,  ккооннттррооллььнниихх

ааррккуушшіівв,,  ссттааннддааррттіівв,,  ккррииттееррііїївв  ттаа  ддииррееккттиивв
щщооддоо  ппррооццееддуурр

Повторювані процеси, які починаються з по(
дання заяви певного типу, представлення під(
тверджуючих матеріалів, розгляду цих матеріалів
та передання їх органові, який має прийняти
рішення, надзвичайно добре піддаються поліп(
шенню за допомогою використання стандарти(
зованих форм, контрольних аркушів, стандартів,
критеріїв та рутинних процедур (директив). Від(
сутність цих інструментів у процесі відбору суд(
дів в Україні є однією з вагомих причин низького
рівня ефективності та дієвості. У процесі відбору
суддів немає нічого настільки складного, що уне(
можливлювало б запровадження логічно узгод(
жених практик та процедур.

Почнемо із запровадження форм та контроль(
них аркушів: слід негайно розробити й запрова(
дити єдину форму заяви для всіх кандидатів на
посаду судді. Кожен, хто бажає стати суддею за
нинішнього законодавства, має заповнити єди(
ний бланк, який охоплюватиме всі елементи, які
поки що містяться в двох чи трьох документах,
необхідних для ініціювання процесу відбору, —
заяві щодо заміщення конкретної вакансії, згоді
на перевірку відомостей та, за бажанням, прохан(
ні про проведення попередньої атестації. Не по(
винно бути винятків щодо використання цієї
форми. Далі слід розробити й запровадити єди(
ний контрольний аркуш необхідних матеріалів
особової справи, бланк якого матиме пусті поля,
відведені для підтвердження отримання кожного
документа та засвідчення перевірки його змісту.
Форма заяви та контрольний аркуш мають стати
першими документами особової справи кожного
кандидата. Далі будуть розроблені письмові ди(
рективи, стандарти й критерії; можна розробити
та впровадити додаткові форми й контрольні ар(
куші, які задовольнятимуть процедурні потреби.

У попередніх розділах вказувалося на відсут(
ність писаних директив, стандартів та критеріїв.
[Це є не применшенням значення "Директив" Ра(
ди суддів, які раз по раз згадуються в аналізі про(
цесу відбору, а лише констатацією того, що такі
"директиви" — скоріше правила, ніж конкретні
процедурні й практичні інструкції, покликані
полегшити управління процесом відбору]. За від(
сутності прозорих директив, стандартів і крите(
ріїв ні у представників судової системи, ні у
громадськості не може бути переконаності в чес(
ності чи логічності процесу відбору. Надто вели(
ку роль відведено випадковості.

За нинішнього розуміння конкретних етапів
процесу відбору можлива розробка письмових про(
цедурних директив, стандартів і критеріїв, застосов(
них до кожного з цих етапів. Після розробки та

впровадження цих директив, стандартів і критеріїв
порівняно просто з технічної точки зору інтегрува(
ти форми й контрольні аркуші у процедурні етапи.
Однак дуже важко спочатку запровадити форми та
контрольні аркуші, а вже потім розробити процеду(
ри на їх підтримку. Коли процедури чіткі, як у випад(
ку першого етапу процесу офіційної пропозиції
своєї кандидатури, негайне запровадження форм
може виявитися надзвичайно корисним.

В Україні одним зі способів поєднання дирек(
тив, стандартів, критеріїв, форм та контрольних
аркушів в одному легкодоступному джерелі може
стати розробка та впровадження посібника з
процесу відбору суддів, який використовувати(
меться всіма співробітниками, причетними до
цього процесу. Процес відбору понад усе потре(
бує такого чіткого й прозорого адміністративно(
го "довідника", яким має стати такий посібник.

Слід також зауважити, що форми, контрольні ар(
куші, стандарти, критерії та процедурні директиви
є необхідним підґрунтям інтеграції прикладних ІТ(
програм у процес відбору суддів. Навіть розробити
початкову надійну базу даних щодо кандидатів
важко, якщо немає якоїсь конкретної форми заяви,
з якої можна було б запозичити логічно узгоджену
інформацію і ввести її до бази даних.

Є ще одне питання, пов'язане з формами, кон(
трольними аркушами, стандартами, критеріями
та процедурними директивами, яким не можна
знехтувати: хто має повноваження реалізовувати
й вимагати використання визначених процедур
та інструментів. Це питання вимагає якомога
швидшої відповіді, оскільки воно впливає не ли(
ше на запровадження нововизначених процедур
та інструментів, але й на інтеграцію прикладних
ІТ(програм, які використовуватимуться у сфері
управління процесом відбору. Дану тему деталь(
ніше розглянуто далі, в розділі "Системні пробле(
ми" цього звіту.

66..  ББааггааттооррааззооввіі  ппееррееввііррккии
З відсутністю форм, стандартів, критеріїв, пра(

вил та директив пов'язана проблема багаторазової
перевірки однієї й тієї ж інформації. Процес відбо(
ру суддів наскрізь пронизаний цілим каскадом
повторних перевірок одних і тих самих матеріалів,
що безперечно частково спричинено браком міц(
ного адміністративного підґрунтя і можливо вип(
ливає з виплеканої інституційної недовіри (див.
розділ "Системні проблеми" цього звіту). На ці чис(
ленні перевірки витрачається багато часу, тимча(
сом як вони не є необхідними з адміністративної
точки зору. Що особливо погано — вони часто
створюють більше помилок, ніж виправляють.

Хоча мало що здатне швидко подолати недові(
ру між інституціями, проте можна багато чого
зробити для розробки адміністративного під(
ґрунтя, яке значно зменшить потребу в багатора(
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засвідчуваних контрольних аркушів та інформа(
ційно(технологічних баз даних з верифікаційни(
ми полями стане значним кроком у напрямку
зменшення потреби в багаторазових перевірках,
якщо буде розроблено процедурні директиви, які
вимагатимуть визнання засвідчених належним
чином результатів попередніх перевірок замість
проведення багаторазових перевірок.

Ключем до зменшення усвідомлюваної потре(
би в багаторазових перевірках є запровадження
засвідчуваних контрольних аркушів перевірок,
які вимагають ідентифікації особи, що виконала
початкову перевірку, джерела версифікаційної
інформації, засвідчення того факту, що верифіка(
ційна інформація отримана саме з цього джере(
ла, дати верифікації та підпису. Якщо процедурні
директиви й стандарти захищають недотор(
канність документів, то початкова верифікація
такого роду повинна відповідати розумним вери(
фікаційним стандартам упродовж усього проце(
су. Недоторканність особових справ буде краще
забезпечена, а довіра до процесу верифікації
зросте, якщо буде введено в дію програмне забез(
печення для відстеження кандидатів/вакансій.

77..  ВВііддссууттннііссттьь  ссииссттееммии  ввііддссттеежжеенннняя  ннаа  ооссннооввіі
ееллееккттррооннннооїї  ббааззии  ддаанниихх

У процесі відбору суддів практично все зби(
рання даних, обробка документів, статистичної
та іншої інформації виконується вручну. Особові
справи кандидатів зберігаються та перевозяться
від однієї інституції до іншої у вигляді віддруко(
ваних чи скопійованих матеріалів і в такому ж
вигляді передаються тим особам, яким у ході про(
цесу потрібно ознайомитися зі змістом справи.
Деякі дані записані у вигляді документів "Micro(
soft Word", які можуть періодично оновлюватися
або редагуватися та роздруковуватися, проте, як
видається, відсутня системна інтеграція приклад(
них ІТ(програм у процес відбору суддів у будь(
яких пов'язаних з цим процесом інституціях,
хоча схоже, що ВРЮ підійшла ближче за інших
до розробки і впровадження деяких програмних
продуктів такого роду з огляду на використання
нею програми відстеження ("Крок") та наданих
силами проекту модернізованих комп'ютерів1.

На початку увагу слід зосередити на розробці та
впровадженні загальної системи відстеження кан(
дидатів/вакансій на основі електронної бази

даних. Розробка такої системи вимагатиме прий(
няття певних початкових технічних рішень та рі(
шень партнерських інституцій стосовно того, як
найкраще організувати введення даних, проте
якою б не була розроблена система, вона повинна,
як мінімум, забезпечувати надання в режимі реаль(
ного часу інформації щодо статусу заяви кожного
кандидата та статусу кожної вакансії в процесі замі(
щення. Це вимагатиме порівняно простого доступу
до комп'ютерів (комп'ютерних терміналів) для вве(
дення даних (бажано для кожної особи, відпові(
дальної за виконання конкретного кроку в процесі
відбору), індивідуального вміння користуватися
необхідним програмним забезпеченням та досту(
пу до Інтернету, достатньо надійного для того, щоб
передавати й приймати дані.

Коли фундаментальну базу даних буде створе(
но і почнеться її рутинне ведення, причому всі
кандидати й вакансії відстежуватимуться в ре(
альному часі, можна буде розробити додаткове
програмне забезпечення для полегшення ви(
користання форм і контрольних аркушів, засвід(
чення попередньої атестації та ранжирування
кандидатів і — що, можливо, найголовніше — для
поширення зібраної інформації як всередині су(
дової системи, так і серед громадськості (якщо час
і ресурси дозволятимуть це). Елементи бази даних
щодо кандидатів повинні зрештою стати части(
ною бази даних щодо безстрокового призначен(
ня, а первісне програмне забезпечення має бути
розширене так, щоб давати змогу відстежувати
процес безстрокового призначення, кар'єрне
зростання судді, вихід на пенсію та звільнення.

Хоча прикладні ІТ(програми часто сприйма(
ються як разові рішення адміністративних проб(
лем, проте варто повторити, що розробка і
впровадження форм, контрольних аркушів, стан(
дартів, критеріїв та процедурних директив є не(
обхідним підґрунтям для інтеграції прикладних
ІТ(програм у процес відбору суддів. З точки зору
планування проекту закладання такого підґрунтя
слід розглядати як початковий крок на шляху до
розробки й реалізації автоматизованих рішень.

<…>

IX. РЕКОМЕНДАЦІЇ

Далі наведено підсумковий список конкретних
рекомендацій стосовно процесів відбору суддів

1 Здається, ВРЮ дуже зацікавлена у повній автоматизації свого оцінювання кандидата та у процедурах відкритого голосування

шляхом розробки системи, в рамках якої кімната для нарад матиме комп'ютерний термінал для кожного члена ВРЮ і всі файли

скануватимуться та стануть доступними в електронному форматі для перегляду й оцінювання. Здогадно, якщо кожен член

матиме комп'ютер, пов'язаний з внутрішньою мережею, можна буде розробити порівняно просте комп'ютерне програмне

забезпечення для голосування. Однак за відсутності загальних баз даних та дієвої системи відстеження процесу відбору суддів

програмне забезпечення ВКК для оцінювання й голосування та наявність у неї пристроїв для сканування мають відносно

низьку пріоритетність у плані використання ІТ(ресурсів проекту.
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відальності. Кожну рекомендацію розглянуто у
відповідних розділах цього звіту, в яких аналізу(
ються процес відбору суддів та процес притяг(
нення суддів до дисциплінарної відповідальності.
Окремі додаткові коментарі, пов'язані зі змістом
рекомендацій, можна знайти в розділі "Системні
проблеми". Зауважимо, що виділені жирним
шрифтом положення розділу "Рекомендації" від(
повідають виділеним жирним шрифтом поло(
женням аналітичних розділів. Крім того, до цього
звіту додано структурну схему проекту, в якій ре(
комендації представлено в контексті змальова(
них у загальних рисах засобів, за допомогою
яких проектні ресурси та ресурси партнерських
інституцій можна буде використовувати для до(
сягнення рекомендованих результатів.

ППррооццеесс  ввііддббоорруу  ссууддддіівв
1) Надати технічну допомогу ДСА з метою роз(

робки та впровадження процедури своєчасного
подання оголошення про всі суддівські вакансії,
які підлягають заміщенню. У публічних оголошен(
нях про вакансії слід чітко вказати дати початку та
припинення прийняття заяв на заміщення кон(
кретної вакансії, а також зазначити, що список
усіх кандидатів буде опубліковано відразу після
кінцевої дати прийому заяв. Нова процедура має
стати обов'язковою для використання на всій те(
риторії країни і повинна містити чітку заборону
прийому будь(якої заяви, поданої після вказаної в
опублікованому оголошенні кінцевої дати.

2) Визначити, наскільки бажана попередня
атестація кандидатів на посаду з точки зору
партнерських інституцій і наскільки реально її
проведення за відсутності реформування законо(
давства. Як мінімум, нині дозволені заяви з про(
ханням про визначення кваліфікації повинні бути
формалізовані паралельно з роз'ясненням ролі
списку кадрового резерву. Оскільки вже передба(
чено виділення проектних ресурсів на надання
технічної допомоги у розробці та пілотному тесту(
ванні письмового кваліфікаційного іспиту, слід
розробити комплексний план технічної допомоги
у розробці та впровадженні процедури поперед(
ньої атестації кандидатів на посаду судді, в якому
стандартизований іспит і регуляційне роз'яснення
функції списку кадрового резерву будуть інтегро(
вані в реформаторському пакеті попередньої атес(
тації, яка матиме реальне значення. План
передбачатиме розробку дієвої структури тесту(

вання, письмових директив, стандартів і критеріїв
тестування та стандартизованих форматів усного
іспиту (якщо усні іспити мають залишитися).

3) Розробити та впровадити форми і кон(
трольні аркуші для всіх моментів процесу, які
засадничо потребують введення інформації
(форми) та зведення інформації (контрольні
аркуші). Як мінімум, слід розробити стандартні
форми заяви для всіх кандидатів, які або пре(
тендують на заміщення конкретної вакансії, або
домагаються попереднього визначення своєї ква(
ліфікації, а також єдиний контрольний аркуш не(
обхідних матеріалів справи2.

4) Створити групу технічної допомоги, яка має
тісно співпрацювати з партнерською робочою
групою з питань процесу відбору суддів у розроб(
ці посібника з питань відбору суддів, до якого
увійдуть процедурні директиви, стандарти, кри(
терії та форми і контрольні аркуші, що мають
застосовуватися на кожному етапі процесу відбо(
ру. У підручнику слід використати конструктив(
ний підхід до проблеми багаторазових перевірок
однієї і тієї ж самої інформації, тобто окреслити
процедуру, яка передбачатиме сертифіковані
контрольні аркуші перевірок та інформаційно(
технологічні бази даних з полями для введення
інформації про перевірки.

5) Надати матеріально(технічну допомогу ДСА,
необхідну для розробки та впровадження у про(
цес відбору суддів загальної системи відстеження
кандидатів/вакансій на основі електронної бази
даних. Така технічна допомога повинна почина(
тися з нової інвентаризації всієї комп'ютерної
апаратури та наявних на даний момент точок
доступу до Інтернету в партнерських інституціях
з метою сприяння інтеграції прикладних ІТ(про(
грам у процес відбору суддів і має завершитися
придбанням комп'ютерів, необхідних для
підтримки розробки бази даних та системи від(
стеження. Система відстеження повинна забезпе(
чити відслідковування руху заяви кожного
кандидата та статусу кожної вакансії, що підлягає
заміщенню, в режимі реального часу. Це вимага(
тиме створення безпечних з'єднань через Інтер(
нет між усіма компонентами інституцій, задіяних
у процесі відбору суддів, та розробки плану нав(
чання персоналу, з тим щоб усі співробітники
могли ефективно користуватися новою автома(
тизованою системою.

<…>

2  Часто вражає те, що розробка систем, здатних документувати практично що завгодно, не привела до створення базових форм,

які відповідали б потребам документування.  Усі моменти процесів відбору суддів та притягнення суддів до дисциплінарної

відповідальності, які вимагають фундаментального введення інформації, необхідно вивчити з метою розробки базових форм та

форматів задля спрощення й стандартизації процедур.  Розробка відповідних форм повинна стати частиною будь(якої проектної

ініціативи, спрямованої на надання технічної допомоги у реформуванні адміністративних практик та процедур.



13

ІІННФФООРРММААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ВВІІССННИИКК  ВВИИЩЩООЇЇ  ККВВААЛЛІІФФІІККААЦЦІІЙЙННООЇЇ  ККООММІІССІІЇЇ  ССУУДДДДІІВВ  УУККРРААЇЇННИИ    ||    ВВИИППУУССКК  33((44    ||    22000077    ||

Ін
оз

ем
ни

й 
до

св
ід

Значні повноваження щодо призначення осіб су(
дової влади, їх підвищення на посаді та переведення
на іншу, обсяг яких, щоправда, залежить від того,
про кого йдеться — суддів чи прокурорів, а також від
самої посади, належать французькій Вищій раді суд(
дів (Conseil Superieur de la Magistrature). Усі рішення
про призначення суддів або прокурорів на посаду,
переведення на іншу чи просування по службі під(
писує Президент Французької Республіки.

Подання про призначення на посади судді Ка(
саційного суду, включно з головою суду, голів
апеляційних судів і судів першої інстанції — а їх
вважають за найважливіші — Рада суддів вносить
безпосередньо Президентові Франції, при цьому
Міністерство юстиції жодних кандидатур попе(
редньо не рекомендує, тож Рада суддів сама здій(
снює співбесіди з кандидатами на ці посади
провадить і вивчає їхні професійні досьє.

Стосовно ж до інших суддів Рада суддів вислов(
лює свою думку щодо кандидатур, що їх пропонує
Міністерство юстиції. У її розпорядженні є список
усіх кандидатів та їхні професійні досьє, тож може
зіставляти заслуги і якості різних кандидатів на
одну й ту саму посаду. Перед офіційним засідан(
ням, на якому головує президент республіки чи
міністр юстиції, а Рада суддів оприлюднює свої
висновки, з метою отримати додаткові відомості
щодо кандидатур організують неофіційну нараду
за участю представника Мінюсту. Якщо Рада суд(
дів дає негативний висновок, Міністерство юсти(
ції мусить своє подання відкликати. 

У разі прокурорів Рада суддів дає свій висновок
щодо кандидатів, яких запропонував Мін'юст, на
тих самих умовах, що були описані в поперед(
ньому абзаці, проте негативний висновок Ради ні
до чого Міністерство не зобов'язує, тож і в цьому
випадку воно має право подати свої кандидатури
Президентові Франції, а той, відповідно, — приз(
начити їх на посади, підвищити чи перевести.

Відповідно до Конституції держави судді, звіс(
но ж, незамінювані, тобто без їхньої згоди, і за ви(

нятком застосування дисциплінарних санкцій, їх
не можна ні перевести на іншу посаду, ні навіть
підвищити по службі. А от прокурорів в інтересах
служби можна переводити і без їхньої на те згоди.

Основою кадрового поповнення органів судо(
вої влади у Франції є спеціальна підготовка кан(
дидатів, що склали відбірковий іспит або мають
відповідну кваліфікацію (науково(педагогічний і
професійний досвід). У першому випадку журі за
наслідками письмового і усного іспиту з права
визначає серед молодих випускників юридичних
факультетів тих, хто відтак протягом 30 місяців
учитиметься в Ecole Nationale de la Magistrature
(Національній школі суддів) і стажуватиметься в
судах, щоб потім складати під контролем іншого
журі підсумковий екзамен, аби встановити їхню
здатність стати суддею або прокурором. Якщо
висновок журі буде негативний, призначення
неможливе. Якщо ж позитивний, слухачі вибира(
ють свою першу посаду з переліку, що його зап(
ропонує Міністерство юстиції, і про їхній вибір
повідомляють Раду суддів. 

Добір на підставі кваліфікації здійснюється зпо(
між юристів, які вже мають попередній досвід ро(
боти за фахом. Національна комісія, більшість в
якій становлять обрані до неї судді та прокурори,
визначається зі своїм вибором, беручи до уваги
матеріали дослідження місцевих судів, і на підста(
ві оцінки якостей кандидатів ухвалює рішення про
їх зарахування до суду на випробувальний період.
Він в середньому триває до шести місяців і під(
тримку в його організації надає Національна шко(
ла суддів. Для того, щоб Рада суддів могла висунути
кандидатів на вакантні посади в системі судової
влади, по закінченні випробувального періоду ко(
місія має дати схвальний висновок. 

У будь(якому разі, з огляду на існуючу систему
дуже ретельного добору, тривалість підготовки і
підсумковий іспит, Рада суддів зобов'язана зважа(
ти на результати оцінки загальної здатності кан(
дидатів обіймати посаду в судовій системі.

ПРИЗНАЧЕННЯ ОСІБ СУДОВОЇ ПРОФЕСІЇ У ФРАНЦІЇ*

Голова Судової палати Апеляційного суду 
провінції ЕксLанLПрованс, Франція,

суддя ДДеенніісс  ЖЖааррддеелльь

* Цей матеріал є витягом із презентації судді Деніса Жарделя, здійсненої на серії семінарів(тренінгів "Підбір суддівських кадрів

і дисциплінарна відповідальність суддів", організованих для членів кваліфікаційних комісій Проектом АМР США "Україна:

верховенство права" спільно з Верховним судом України, Вищою кваліфікаційною комісією суддів України та Спільною

програмою з вдосконалення функціонування правосуддя в Україні, яка фінансується Європейською Комісією і впроваджується

Радою Європи, що проводилися з 13 до 20 лютого 2007 року у м. Києві, Івано(Франківську та Донецьку.
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Фундаментальним принципом у процесі від(
бору та переобрання суддів у Сполучених Штатах
є принцип підтримки незалежності суддів. Неза(
лежність судової влади називають "наріжним ка(
менем американської демократії"1 і "оплотом
Конституції"2. Теорія говорить, що судді у Сполу(
чених Штатах Америки повинні вільно вирішува(
ти справи по суті без остраху репресалій з боку
інших гілок влади або громадськості. Іншими
словами, суддя не повинен думати про те, що як(
що його рішення суперечитиме громадській дум(
ці або волі виконавчої чи законодавчої гілок
влади, він втратить роботу. Натомість він має бу(
ти вільним ухвалювати належне рішення, виходя(
чи з розуміння цим суддею права та фактів.

Враховуючи необхідність бути незалежними,
судді, однак, повинні певною мірою бути демокра(
тично підзвітними. У Сполучених Штатах Аме(
рики передумовою довіри та поваги громадськості
до уряду є демократична участь у прийнятті рі(
шень. Якщо люди відчуватимуть, що у них немає
права голосу стосовно відбору та переобрання їх(
ніх суддів, самій системі бракуватиме законності.

Таким чином, як детальніше обговорювати(
меться нижче, відбір кандидатів і призначення
суддів у Сполучених Штатах Америки є політич(
ним процесом. У федеральній системі судді хоча і
не обираються, вони вибираються політиками,
які були безпосередньо обрані народом, і тому
представляють дух народу3. Системи відбору суд(

дів у багатьох штатах повторюють федеральну
систему, тоді як інші передбачають безпосереднє
обрання суддів або переобрання суддів після їх(
нього призначення шляхом спеціальних виборів.
Однак, незважаючи на такі відмінності 4, двома
фундаментальними принципами які лежать в ос(
нові кожного процесу відбору суддів у Сполуче(
них Штатах Америки, є незалежність і підзвітність
суддів. 

А. Федеральна система
11..  ККввааллііффііккааццііяя,,  ннееооббххііддннаа  ддлляя  ррооббооттии  ффееддееррааллььLL
нниимм  ссууддддееюю

Ні Конституція, ні федеральне статутне право
не містять формальних вимог до кваліфікації для
роботи у Верховному суді або федеральних судах
нижчих рівнів. Не існує обов'язкового екзамену,
вимоги до мінімального віку, вимоги, щоб судді бу(
ли громадянами Сполучених Штатів Америки. Не(
має навіть вимоги, щоб суддя мав ступінь з права
або певну юридичну підготовку. Конституція лише
обумовлює, що "судову владу Сполучених Штатів
Америки здійснює один Верховний суд", а також
будь(які федеральні суди нижчих рівнів, які може
створити Конгрес 5, і що Президент "за погоджен(
ням із Сенатом призначає. . . суддів Верховного су(
ду та всіх інших посадових осіб Сполучених
Штатів" 6. Цей процес призначення застосовується
не лише до суддів Верховного суду, але й до суддів
апеляційних і окружних судів. 

ВІДБІР КАНДИДАТІВ НА ПОСАДИ СУДДІВ 

У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ*

Суддя федерального суду, округ Міннесота, США,
ППоолл  ММааґґннууссоонн

* Ця стаття була люб'язно надана паном Олександром Шібановим, директором Російсько(американсько(
го суддівського партнерства, що адмініструється "Кімонікс Інтернешнл Інк.", для вміщення у роздаткові ма(
теріали для серії семінарів(тренінгів "Підбір суддівських кадрів і дисциплінарна відповідальність суддів",
організованих для членів кваліфікаційних комісій проектом АМР США "Україна: верховенство права"
спільно з Верховним судом України, Вищою кваліфікаційною комісією суддів України та Спільною програ(
мою Європейської Комісії і Ради Європи з вдосконалення функціонування правосуддя в Україні і проведе(
них з 13 до 20 лютого 2007 року у м. Києві, Івано(Франківську та Донецьку.

1 Пенні Дж. Вайт, Чудове життя, чи не так? Америка без незалежності суддів, 27 U. MEM. L. REV. 1, 3 (1966).
2 Вільям Г. Ренквіст, Незалежна судова влада: оплот Конституції, 9 N. ILL. U. L. REV. 1, 1 (1998).
3 Шелдон Годлман, Відбір федеральних суддів в Американські суди: критична оцінка, 189, 190 (Джон Б. Гейтс і Чарльз

А. Джонсон, 1991).
4 "Однією з переваг нашої федеральної системи" є те, що різні штати можуть бути "лабораторіями", які випробовують  інновації

в обмеженому масштабі з метою визначення пов'язаних з ними витрат і переваг. Справа: НьюСтейт Айс Ко. проти Лібмана, 285

U.S. 262, 311 (особлива думка судді Брендіза Дж.).
5 КОНСТИТУЦІЯ США, СТАТТЯ III, § 1.
6 КОНСТИТУЦІЯ США, СТАТТЯ II, § 2, cl. 2.
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ідХоча формальних вимог для роботи на посаді

федерального судді немає, на практиці є низка
неформальних чинників, які визначають тих, хто
обіймає посади федеральних суддів у Сполуче(
них Штатах Америки. Насправді, загальні узгод(
жені вимоги до кваліфікації судді існують сотні
років. Велика хартія вільностей, наприклад, ха(
рактеризувала суддю як особу, яка знає закони і
"вельми схильна їх додержуватися"7. Подібним
чином, Джеймс Вільсон проголосив, що суддя
"повинен поважати почуття та рішення тих, хто
мислив і приймав рішення до нього"8. Фелікс
Франкфуртер роз'яснював якості судді так:

що є суттєвим. . . це знайти [людей] які мають
на меті, перш за все, розуміння спектру проб(
лем та своєї власної здатності вирішити їх, від(
сутність інтересу та відданість нічому іншому,
крім намагання, поміж плутанини слів та об(
меженого бачення, знайти шлях через преце(
денти, через політику, через історію до
найкращого рішення, якого можуть дійти не(
досконалі створіння у найважчому з усіх зав(
дань: досягнення правосуддя між людиною та
людиною, людиною та державою через таку
категорію, яка називається закон9.
Коротше кажучи, передбачається, що судді у

Сполучених Штатів Америки є безсторонніми,
добре обізнаними у праві, талановито пишуть і
формулюють свої думки, є чесними, схильними
до роздумів, переконливими та витриманими10.
Хоча часто відбуваються палкі дебати стосовно
того, які спеціальні характеристики та кваліфіка(
цію повинен мати суддя, в основі цих дебатів ле(
жать ці загальні очікування.

У додаток до цих загальних рис за останні два
століття виникли інші неформальні вимоги до
тих, хто хоче обіймати посаду федерального суд(

ді. Можливо, найбільш помітним є те, що при(
наймні 90 відсотків усіх кандидатів на посади фе(
деральних суддів належать до тієї самої
політичної партії, що і Президент, який їх приз(
начає11. Насправді, понад половина усіх чинних
федеральних суддів були політично активними
до їхнього призначення на посади суддів12. 

Хоча це, безсумнівно, важливо, належність до
політичної партії — не єдине міркування, яке
застосовується до потенційних кандидатів на по(
сади суддів. Ряди федеральних суддів поповню(
ються у Сполучених Штатів Америки за рахунок
юристів, які відзначилися професійно та акаде(
мічно. "Хоча політичні правила можуть дозво(
лити Президенту нагородити свого вірного
союзника посадою судді, . . . традиція створила
очікування, що потенційний суддя повинен мати
певну репутацію за свою професійну компетен(
тність"13 . Слід зазначити, що насправді значна
частка федеральних суддів мали попередній дос(
від роботи суддями на рівні штатів або як феде(
ральні магістрати, або як судді у справах про
банкрутство14 і мали взірцеву кар'єру як юристи(
практики державного чи приватного сектору. 

22..  ППррооццеесс  ввііддббоорруу  ккааннддииддааттіівв  ннаа  ппооссааддии  ффееддееLL
ррааллььнниихх  ссууддддіівв

Як зазначалося вище, процес відбору кандида(
тів на посади федеральних суддів є одним і тим же
для всіх федеральних суддів. Конституція надає
повноваження призначати федеральних суддів
Президенту за погодженням із Сенатом15. Хоча у
Конституції цей процес описується мало, по суті,
є шість стадій призначення федерального судді:

(1) Не дивно, що цей процес починається з то(
го, що Президент визначає кандидатури на ва(
кансії суддів16. Як правило, коли заповнюються
вакансії в окружному суді, Президент консульту(

7 Велика хартія вільностей (МАГНА КАРТА), § 8.
8 Джеймс Ді. Ендрюс, Роботи Джеймса Вільсона 159 (1896).
9 Про закон та людей: Роботи та звернення Фелікса Франкфуртера, 138 (Філіп Б. Курленд, 1956).
10 Голдман, примітка 3 вище, у 201(202; Мері Енн Глендон, Нація під юристами, 118 (1999); Стівен Шапіро, Судова влада у Спо(

лучених Штатах Америки: Пошук справедливості, незалежності та компетентності, 14 Geo. J. Юридична етика 667, 668 (2001).
11 Роберт А. Карп і Роналд Стідам, Судовий процес в Америці, 220 (4(е видання, 1998); Голдман, примітка 3 вище, у 194.  
12 Карп і Стідам, примітка 11 вище, у 220.
13 Там само.
14 Голдман, примітка 3 вище, у 198.
15 КОНСТИТУЦІЯ США, СТАТТЯ II, § 2.  Слід зазначити, що Конституція також надає Президенту повноваження "заповнювати всі

вакансії, які можуть відкритися протягом перерви у роботі Сенату, шляхом створення Комісії, термін роботи якої закінчується

наприкінці наступної сесії". У тому ж місці. Як правило, ці повноваження використовуються для заповнення вакансії у суді, який

має великий обсяг накопичених справ. Однак іноді Президент здійснює ці повноваження, сподіваючись, що буде легше

забезпечити затвердження судді, який розглядає справи, ніж одержати затвердження кандидатури, висунутої під час сесії Сенату.  
16 Вакансія судді федерального суду виникає у результаті смерті, непрацездатності, підвищення, імпічменту, звільнення або

відставки судді, або вона є наслідком створення нової посади. Наразі існує 665 посад окружних суддів, 179 посад апеляційних

суддів, 9 посад суддів у Суді міжнародної торгівлі та 9 посад суддів у Верховному суді. Станом на серпень 2002 року існувало 80

вакансій суддів та 51 кандидат очікував затвердження.
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ід ється із сенаторами того штату, в якому засідає

даний суд. Сенаторам, які належать до тої самої
політичної партії, що і Президент, на практиці
надається "сенаторська люб'язність", яка дозволяє
їм фактично накладати вето на кандидатуру будь(
якого кандидата на посаду судді окружного суду з
їхнього штату17. Проте ця люб'язність не стосу(
ється кандидатів на посади суддів апеляційних
судів або Верховного суду. Як правило, Президент
здійснює значно більший персональний кон(
троль за відбором кандидатів на ці посади. 

(2) Після того, як Президент визначить потен(
ційного кандидата, Федеральне бюро розсліду(
вань (далі — ФБР) проводить розслідування
біографії та характеру цієї особи. У той же час Де(
партамент юстиції Сполучених Штатів Америки
надсилає потенційному кандидату анкету та, як
правило, організовує співбесіду з ним або нею. На
цій стадії головна роль Департаменту юстиції по(
лягає у перевірці потенційного кандидата задля
забезпечення того, що його чи її особисті, полі(
тичні та професійні характеристики відповідають
загальним критеріям, визначеним Президентом.
Понад сорок років Президенти також просили
Постійний комітет з питань федеральної судової
системи та Американську асоціацію адвокатів
(далі — ААА) дати оцінку якостям потенційного
кандидата. Комітет, п'ятнадцять членів якого
представляють всі апеляційні судові округи
Сполучених Штатів Америки, оцінював потенцій(
них кандидатів, виходячи з численних критеріїв,
включаючи темперамент судді, вік, судовий
досвід, характер і професійну компетентність.
Наприкінці розслідування комітет проводив голо(
сування з оцінки кандидата як "добре кваліфікова(
ного", "кваліфікованого" або "некваліфікованого".
Хоча Президент Буш не просив ААА проводити
оцінку потенційних кандидатів, але далі роль ААА
підвищилася у процедурах відбору кандидатів у
майбутніх адміністраціях.

(3) Коли завершені розслідування біографії,
заповнення анкети, співбесіда та, якщо застосо(
вується, оцінка ААА, інформація надається до кан(
целярії Президента у Білому домі. На цьому етапі
Президент переглядає цю інформацію та ви(
значає, чи висувати кандидата формально. Оста(
точний відбір того чи іншого кандидата є
результатом серії взаємопов'язаних особистих і
політичних бесід, які є унікальними саме для цьо(
го кандидата. Як зазначали коментатори, є знач(
на міра випадковості майже у всіх призначеннях
на посади суддів"18. 

(4) Коли Президент формально призначає
кандидата, це призначення передається до Сена(
ту, де воно потрапляє до сенатського Комітету з
питань судівництва. Комітет повинен виносити
рішення по всіх призначеннях та надавати реко(
мендації Сенату в цілому. У багатьох випадках Ко(
мітет допитає кандидата та іноді заслухає
свідчення свідків. Кандидатури на посади суддів
окружного суду часто розглядаються формально,
тому що сенатор того штату, в якому мешкає кан(
дидат, вже схвалив його кандидатуру. Незважаю(
чи на це, для кандидатів на посади суддів
апеляційного та Верховного суду, а також для де(
яких суперечливих кандидатур на посади суддів
окружного суду проходження через сенатський
Комітет з питань судівництва може стати серйоз(
ним, якщо не нездоланним бар'єром.

Комітет може впливати на процес відбору дво(
ма способами. По(перше, він може відкласти
голосування по кандидатурі й тим самим відстро(
чити подання цієї кандидатури Сенату в цілому
для затвердження. Як загальне правило, чим дов(
ше Комітет відкладає подання кандидатури Се(
нату в цілому, тим гіршими є шанси цього
кандидата отримати затвердження Сенату. По(
друге, Комітет може просто рекомендувати Сена(
ту не затверджувати цю кандидатуру.

Також варто зазначити, що коли Президент
формально висуває кандидатуру на посаду судді,
у процесі її затвердження можуть брати участь
представники громадських та лобістських орга(
нізацій. Хоча ці організації не мають прямого
впливу на процес затвердження, вони мають по(
тужний вплив на окремих членів Сенату. Відпо(
відно, їхній вплив слід враховувати.

(5) Після розгляду кандидатури сенатським Ко(
мітетом з питань судівництва він надає свої вис(
новки Сенату в цілому. З часу заснування
Сполучених Штатів Америки було два конкурую(
чих погляди на те, якою повинна бути роль Сена(
ту у наданні "порад та згоди". Джордж Вашингтон
та багато наступних Президентів вважали, що
Сенат повинен спокійно підтримати вибір Прези(
дента, якщо немає непереборних причин зроби(
ти навпаки. Проте інші стверджували, що Сенат
"має право та обов'язок вирішувати, виходячи з
власної позиції, чи бажає він затвердити або не
затвердити [кандидатуру]" 19. Незважаючи на це,
принаймні у випадку кандидатів на посади суддів
окружного суду, якщо кандидатура, висунута Пре(
зидентом, має достатньо хорошу кваліфікацію,
Сенат в цілому, як правило, затверджує кандидата.

17 Карп і Стідам, примітка 11 вище, у 224. 
18 Карп і Стідам, примітка 11 вище, у 223.
19 Говард Болл, Суди і політика: федеральна судова система, 167 (1997).
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ід(6) Якщо Сенат затверджує кандидатуру, Прези(

денту надається письмове повідомлення. На цьому
етапі Президент підписує призначення кандидата
суддею Сполучених Штатів Америки. Потім Депар(
тамент юстиції надсилає новому судді пакет блан(
ків, який включає посадову присягу та урочисту
заяву про призначення. Суддя повинен прийняти
статутну посадову присягу перед здійсненням пов(
новажень судді Сполучених Штатів Америки. 

Коротко кажучи, висунення та затвердження
кандидатури на посаду федерального судді є
складним процесом. У ньому беруть участь різні
особи, включаючи Президента та його чи її ко(
манду, Департамент юстиції, Сенат, Американську
асоціацію адвокатів та багато інших лобістських і
приватних груп інтересів. У результаті важко, якщо
не неможливо, прогнозувати, хто саме стане феде(
ральним суддею. Однак історія показує, що за не(
багатьма винятками у результаті цього процесу,
якими б суперечливими політичними течіями він
не керувався, створюється корпус федеральних
суддів, чия чесність, порядність і вірність присязі
дає їм змогу слугувати інтересам правосуддя. 

Б. Системи штатів
Штати використовують різні процедури для від(

бору та переобрання своїх суддів. Оскільки огляд
п'ятдесяти штатів виходить за рамки цієї презента(
ції, достатньо буде сказати, що всі штати вимага(
ють від суддів більш визначених характеристик,
ніж ті, яких вимагає від своїх суддів федеральний
уряд. Загалом штати, як мінімум, вимагають, щоб
їхні судді були допущені до адвокатської практики
і щоб у них було принаймні п'ять років адвокат(
ського досвіду. Крім того, багато штатів вимагають,
щоб їхні судді були резидентами цього штату. 

Конкретний процес відбору кваліфікованих
кандидатів, однак, сильно відрізняється у різних
штатах. У широкому значенні більшість штатів
застосовує одну з чотирьох наведених нижче
процедур:

(1) Кілька штатів додержуються системи, що є
схожою з федеральною і суддів призначає губер(
натор штату за погодженні з Сенатом чи іншим
законодавчим органом штату. У більшості штатів,
які додержуються цієї системи, суддя признача(
ється лише на певну кількість років. Після закін(
чення терміну вимагається, щоб судді проходили
процедуру загальних виборів, іноді навіть без
конкурентів, для того, щоб зберегти свою посаду.

(2) Багато інших штатів мають систему, коли
суддів призначає губернатор штату з переліку по(
тенційних кандидатів, відібраних спеціальною

номінаційною комісією. У штатах, які додержу(
ються цієї системи, комісія, як правило, склада(
ється як з вибірних, так і з призначених членів,
які розглядають потенційні кандидатури. Знов, у
більшості штатів, які додержуються цієї системи,
суддя призначається лише на обмежений термін.
Після закінчення терміну ці штати вимагають,
щоб судді проходили загальні вибори без конкур(
су для того, щоб зберегти свою посаду.

(3) У низці штатів судді обираються голосуван(
ням бюлетенями із зазначенням або без зазна(
чення партійної приналежності кандидатів.
Однак для штатів, які додержуються цієї процеду(
ри, є звичайною практикою дозволяти губернато(
ру заповнювати середньострокові вакансії суддів.
Якщо губернатор робить таке призначення, як
правило, вимагається, щоб судді брали участь у
наступних виборах суддів, які проходять після їх(
нього призначення.

(4) У кількох штатах судді призначаються біль(
шістю голосів законодавчого органу штату. 

Хоча кожен штат застосовує певний варіант
однієї з цих чотирьох базових процедур відбору
кандидатур на посади суддів, окремі штати адап(
тують ці процедури з урахуванням їхнього влас(
ного сприйняття правильного балансу між
незалежністю суддів і демократичною підзвітніс(
тю. Наприклад, слід звернути увагу на відміннос(
ті між штатами, які використовують номінаційну
комісію для надання рекомендацій губернатору
щодо потенційних кандидатів на посади суддів.
Ці відмінності можна побачити шляхом порів(
няння процедур відбору кандидатур на посади
суддів у штатах Аляска, Делавер і Міннесота. 

Конституція штату Аляска обумовлює, що Рада
суддів надає пропозицію щодо прийому заяв та
розглядає претендентів на вакансію судді, а також
подає губернатору імена принаймні двох кандида(
тів для призначення. Рада складається із сімох чле(
нів, які призначаються на шестирічний термін 20.
Три члени ради не можуть бути юристами. Вони
призначаються губернатором за погодженням із за(
конодавчою владою. Три члени Ради повинні бути
юристами. Вони призначаються Асоціацією адво(
катів Аляски. Призначення до Ради здійснюються "з
урахуванням територіального представництва та
без урахування належності до політичних пар(
тій" 21. Ще одним членом Ради є голова Верховного
суду Аляски, який виконує обов'язки голови Ради.

Після того, як Рада подасть губернатору імена
принаймні двох кандидатів на суддівські вакансії, а
губернатор зробить призначення, на Алясці вима(
гається, щоб судді проходили переобрання для збе(

20 КОНСТИТУЦІЯ АЛЯСКИ, стаття IV, § 8.
21 Там само.
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ід реження своєї посади на перших загальних вибо(

рах, які проводяться пізніше, ніж через три роки
після того, як вони почнуть виконувати свої поса(
дові обов'язки. Для збереження своїх посад судді
повинні отримати більшість схвальних голосів.
Після цього судді проходять процедуру переобран(
ня наприкінці їхнього десятирічного, восьмиріч(
ного чи шестирічного терміну. (Судді Верховного
суду Аляски призначаються на десятирічний тер(
мін, судді апеляційного рівня призначаються на
восьмирічний термін, а судді рівня окружного суду
призначаються на шестирічний термін).

Канон 5 Кодексу поведінки суддів Аляски забо(
роняє суддям особисто запитувати або приймати
кошти на підтримку їхньої кандидатури чи пере(
обрання, або особисто запитувати публічну під(
тримку їхньої кандидатури чи переобрання 22.
Проте суддя може сформувати "виборчий комітет
відповідальних осіб" для проведення кампанії, як(
що його кандидатура чи переобрання мають ак(
тивну опозицію. Ці виборчі комітети можуть
запитувати та приймати розумні внески у виборчу
кампанію, управляти цими коштами та витрачати
їх від імені кампанії цього судді, а також запитува(
ти та отримувати публічні заяви на підтримку кан(
дидатури цього судді чи його переобрання. 

З 1974 року Суддівська рада Аляски також оці(
нювала ефективність роботи суддів, які проходять
переобрання, та надавала виборцям інформацію
щодо цієї оцінки та свої рекомендації. Така оцінка
ґрунтується на оглядах юристів, посадових осіб,
які здійснюють нагляд за умовно засудженими, со(
ціальних працівників, працівників суду, широких
кіл громадськості та присяжних, а також матеріа(
лів розслідування, які є специфічними для кожно(
го судді. Нарешті, заступник губернатора публікує
офіційний виборчий проспект, в якому наводить(
ся інформація про оцінку суддів та систему пере(
обрання, а також оплачені заяви і фотографії,
надані кандидатами. Проспект надсилається пош(
тою всім виборцям Аляски і також розміщується у
мережі Інтернет. 

По контрасту, судді у штаті Делавер признача(
ються губернатором за погодженням із Сенатом.
Хоча у штаті Делавер також є номінаційний комі(
тет суддів, який визначає кваліфікованих кандида(
тів на посади суддів, цей комітет не передбачений
Конституцією штату Делавер. Радше, з 1997 року у
штаті Делавер були видані накази щодо створення
та функціонування номінаційного комітету. Ос(
кільки цей комітет створений виконавчою вла(

дою, він складається з восьми членів, яких призна(
чає виключно губернатор, і одного члена призна(
чає президент Асоціації адвокатів штату. Не існує
вимоги, щоб члени комісії були юристами. Проте
не більше п'яти членів комісії можуть бути члена(
ми одної і тої ж політичної партії на час їхнього
призначення. У штаті Делавер баланс між неза(
лежністю суддів та демократичною підзвітністю
досягається іншим чином. У цьому штаті не вима(
гається, щоб судді проходили процедуру пере(
обрання, але замість цього вимагається, щоб
наприкінці терміну роботи на посаді суддів їх пов(
торно призначав губернатор. Нарешті, Конститу(
ція штату Делавер вимагає, щоб у судовій владі
штату підтримувався баланс політичних партій 23.

У штаті Міннесота юрист може стати суддею, як(
що він буде обраний або призначений. Конститу(
ція штату Міннесота обумовлює, що губернатор
повинен заповнювати усі суддівські вакансії, які
виникають до закінчення терміну виборної посади
судді 24. Відповідно до законодавства комісія з пи(
тань відбору суддів пропонує подавати заявки на
вакантні посади суддів окружного суду та оцінює
кандидатів для призначення губернатором 25. Комі(
сія складається з 49 членів і багато з них є юриста(
ми. Губернатор призначає 27 членів комісії, а
Верховний суд штату призначає інших 22 членів.
Комісія вимагає, щоб усі кандидати на посади ок(
ружного суду заповнили заяву та надали рекомен(
даційні листи. Комісія переглядає заяви та
рекомендаційні листи та відбирає напівфіналістів,
які потім проходять співбесіди у комісії. Комісія по(
винна активно шукати та заохочувати кваліфікова(
них осіб, в тому числі жінок та представників
меншин, подавати заяви на посади суддів 26. На(
решті, комісія рекомендує губернатору три канди(
датури на ту чи іншу посаду судді. Якщо суддівська
вакансія заповнюється шляхом призначення гу(
бернатором, як найчастіше і буває у штаті Міннесо(
та, суддя повинен пройти процедуру переобрання
на наступних загальних виборах, які відбуваються
пізніше, ніж через один рік після призначення. 

Різниця між процедурами відбору суддів у цих
трьох штатах, а особливо відмінності способів,
якими кожен з цих трьох штатів використовує
номінаційні комітети, свідчить про надзвичайне
розмаїття процедур відбору суддів у Сполучених
Штатах Америки. Так само, як і у федеральній
системі, основна увага у процесах відбору суддів
у штатах приділяється балансу між незалежністю
суддів та певною мірою підзвітності суддів. 

22 КОДЕКС ПОВЕДІНКИ СУДДІВ АЛЯСКИ, Канон 5 (2001(2002).
23 КОНСТИТУЦІЯ ШТАТУ ДЕЛАВЕР, СТАТТЯ IV, § 3.
24 КОНСТИТУЦІЯ ШТАТУ МІННЕСОТА, СТАТТЯ XI, § 8.
25 Мінн. стат. § 480B.01.
26 Мінн. стат. § 480B.01, subd. 7.
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розглянувши рішення Кваліфікаційної комісії суддів адміністративних судів України від 08.11.2007
року, звернення голови Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Одеського апеляційного округу
від 03.12.2007 року № 627,

ВВССТТААННООВВИИЛЛАА::

До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України звернувся голова Кваліфікаційної комісії суддів за(
гальних судів Одеського апеляційного округу від 03.12.2007 року № 627 з проханням висловити пози(
цію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо застосування вимог статті 91 Закону України
"Про судоустрій України" в частині порядку складання кваліфікаційного іспиту, в зв'язку з тим, що в
комісії не має одностайності: частина членів комісії вважає, що кваліфікаційний іспит необхідно про(
водити тільки за наявності вакантної посади судді в конкретному суді, інші члени комісії підтримують
думку про проведення кваліфікаційного іспиту для зарахування до кадрового резерву на посаду судді
(тобто без наявності вакантної посади судді).

Також з питання порядку прийняття кваліфікаційного іспиту кандидатами на посаду судді вперше
Кваліфікаційною комісією суддів адміністративних судів України 08.11.2007 року прийнято рішення
"Про тимчасовий порядок складання кваліфікаційного іспиту кандидатами на посади суддів окруж(
них адміністративних судів вперше строком на 5 років". Кваліфікаційна комісія суддів адміністратив(
них судів України зазначає, що із заявою про рекомендацію для призначення на посаду судді вперше
звернулось більше 400 кандидатів. Посилаючись на статтю 91 Закону України "Про судоустрій Укра(
їни", цим рішенням встановлено окремий порядок складання кваліфікаційного іспиту для кандида(
тів на заміщення вакантних посад суддів адміністративних судів, який передбачає складання іспиту
у два етапи: на першому етапі комісія визначає, чи підготовлений кандидат до судової роботи; на
другому — на конкурсній основі серед осіб, які отримали висновок про підготовленість до судової
роботи, визначаються особи, які рекомендуються на посаду судді окружного адміністративного суду
вперше.

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України також враховано, що станом на перше півріччя
2007 року кадровий резерв кандидатів на заміщення посад суддів загальних судів становить 1506 осіб
за наявних 423 вакантних посади. Крім того, звернуто увагу, що на кожне вакантне місце рішеннями
кваліфікаційних комісій суддів вже рекомендовані кандидати на ці посади, а їх документи перебува(
ють в русі на різних стадіях оформлення. У той же час кваліфікаційні комісії суддів загальних судів
апеляційних округів, кваліфікаційні комісії суддів спеціалізованих судів продовжують приймати ква(
ліфікаційний іспит у кандидатів на посаду судді вперше з прийняттям рішення про складення квалі(
фікаційного іспиту і підготовленість кандидата до судової роботи і, таким чином, формують кадровий
резерв кандидатів у такій кількості, що унеможливлює в подальшому реальне їх працевлаштування з
огляду на реальну кількість вакантних посад в судах та якість підготовки кандидатів. 

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ

13 грудня 2007 року м. Київ

РІШЕННЯ

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі:
головуючого — голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Самсіна  І.Л.
членів комісії: Васищака І.М.,

Ємельянової І.І.,
Карпачової Н.І.,
Кириленка Р.І.,
Колесника П.І.,
Лященко Н.П.,
Нечипоренка О.Л., 
Пивовара В.Ф.,
Полудьонного М.М.,
Фадєєвої Н.М.,
Філатова В.М.,



20

ІІННФФООРРММААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ВВІІССННИИКК  ВВИИЩЩООЇЇ  ККВВААЛЛІІФФІІККААЦЦІІЙЙННООЇЇ  ККООММІІССІІЇЇ  ССУУДДДДІІВВ  УУККРРААЇЇННИИ    ||    ВВИИППУУССКК  33((44    ||    22000077    ||

Рі
ш

ен
ня

 В
ищ

ої
 к

ві
лі

ф
ік

ац
ій

но
ї к

ом
іс

ії Результати проведеного у січні—лютому ц.р. навчання з особами, які перебувають у кадровому ре(
зерві, шляхом тестування та виконання ними ситуативних завдань з метою апробації тестових зав(
дань показали, що кваліфікаційні комісії суддів дійсно формально підходять до питання формування
кадрового резерву кандидатів на посаду судді. 

Необхідно зважити і на те, що у 2007 році Вищою кваліфікаційною комісією суддів України із роз(
глянутих 15 скарг 5 з них поступило від кандидатів, які перебувають в кадровому резерві на заміщен(
ня посади судді, на рішення кваліфікаційних комісій суддів з кваліфікаційної атестації, яка стосується
висновку про нерекомендацію кандидата на посаду судді за наявності рішення про складення квалі(
фікаційного іспиту і підготовленість кандидата до судової роботи. 

Так, наприклад, Григорчук О.С. звернулася до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, оскар(
жуючи проведений Кваліфікаційною комісією суддів загальних судів Дніпропетровського апеляцій(
ного округу конкурс на зайняття вакантної посади судді, з підстав порушення вимог статті 91 Закону
України "Про судоустрій України" в частині виявлення знань та професійної підготовки кандидата і
просила призначити повторний конкурс.

Під час розгляду скарги було встановлено, що за результатами проведення конкурсів на заміщення
вакантних посад комісією виготовляються і підписуються лише рішення про рекомендацію кандида(
та на посаду судді, а також порушення Кваліфікаційною комісією суддів загальних судів Дніпропет(
ровського апеляційного округу при проведенні конкурсу на зайняття вакантної посади судді
Маловисківського районного суду Кіровоградської області вимог статті 8 Закону України "Про статус
суддів", статей 82, 91, 94, 95 Закону України "Про судоустрій України", на підставі чого конкурс було
визнано таким, що не відбувся, і запропоновано провести повторний конкурс між тими ж кандидата(
ми. Однак за інформацією Григорчук О.С. та голови Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів
Дніпропетровського апеляційного округу рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від
7 червня 2007 року станом на листопад 2007 року ще не виконано.

До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України звернулася Савчук Ю.Н., оскаржуючи проведений
Кваліфікаційною комісією суддів господарських судів 23 березня 2007 року конкурс на зайняття ва(
кантної посади судді Господарського суду Волинської області. Підставою для оскарження результатів
скаржниця вважала недотримання кваліфікаційною комісією суддів під час проведення конкурсу
статті 79 Закону України "Про судоустрій України" в частині повідомлення кандидатів про засідання
кваліфікаційної комісії суддів, статті 91 Закону України "Про судоустрій України" в частині виявлення
знань та професійної підготовки кандидата, а саме поставленні нерівноцінних по складності питань
учасникам конкурсу. 

Рішенням Кваліфікаційної комісії суддів господарських судів України за результатами конкурсу ре(
комендація на зайняття однієї з вакантних посад була надана Дем'як В.М. На другу вакантну посаду ко(
місія не рекомендувала жодного з трьох інших кандидатів.

Під час розгляду скарги Вищою кваліфікаційною комісією суддів України було встановлено такі ж
порушення, як і в попередньому випадку.

З вивчення матеріалів скарг на рішення кваліфікаційних комісій суддів з питань кваліфікаційної
атестації, а саме рішень кваліфікаційних комісій суддів про відмову в наданні рекомендації кандида(
ту на посаду судді вперше, рішення Кваліфікаційної комісії суддів адміністративних судів України від
08.11.2007 року "Про тимчасовий порядок складання кваліфікаційного іспиту кандидатами на посади
суддів окружних адміністративних судів вперше строком на 5 років", звернення голови Кваліфікацій(
ної комісії суддів загальних судів Одеського апеляційного округу від 03.12.2007 року № 627 та з ураху(
ванням випадку невиконання рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з питань
кваліфікаційної атестації встановлено відсутність у кваліфікаційних комісіях суддів єдиної процеду(
ри складання кваліфікаційного іспиту та практики застосування норм діючого законодавства. У зв'яз(
ку з цим виникла нагальна проблема у вивченні та розгляді питання щодо дотримання вимог Закону
України "Про судоустрій України", Закону України "Про статус суддів", Положення про порядок розгля(
ду питань та підготовки матеріалів щодо призначення на посаду професійного судді вперше, затвер(
дженого Указом Президента України від 30 червня 2004 року № 697/2004, в частині добору кандидатів
на посаду судді, з прийняттям окремого рішення.

Вислухавши доповідача, проаналізувавши діюче законодавство та заслухавши думку членів Комісії,
Вища кваліфікаційна комісія суддів України вважає за доцільне для вироблення єдиної практики зас(
тосування кваліфікаційними комісіями суддів вимог діючого законодавства в частині добору канди(
датів на посаду судді надати кваліфікаційним комісіям суддів рекомендації щодо проведення добору
кандидатів на посаду судді за результатами кваліфікаційного іспиту на конкурсних засадах лише за
наявності вакантної посади судді в конкретному суді, з наступних підстав.
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іїII..  Наявність сильної і незалежної судової влади, висока якість ефективного правосуддя залежать від
особистості судді, його світогляду, правосвідомості, юридичної підготовки, професійності, морально(
етичних якостей тощо. Саме на кваліфікаційні комісії суддів покладено завдання щодо забезпечення
формування корпусу професійних суддів, здатних кваліфіковано, сумлінно і неупереджено здійсню(
вати правосуддя, шляхом добору і рекомендування осіб для зайняття посади професійного судді, виз(
начення рівня фахової підготовленості професійних суддів.

Згідно зі статтею 73 Закону України "Про судоустрій України" кваліфікаційні комісії суддів є постій(
но діючими органами в системі судоустрою Україні, повноваження яких визначаються Конституцією
України та вищезазначеним Законом. Цим же Законом закріплено певний (чіткий) порядок форму(
вання кваліфікаційних комісій суддів (стаття 76), однаковий для всіх комісій строк їх повноважень
(стаття 74), здійснення розгляду питань на підставі Типового регламенту роботи кваліфікаційної ко(
місії суддів (стаття 79), порядок оскарження рішень та з урахуванням організаційного та фінансово(
го забезпечення діяльності кваліфікаційних комісій суддів усіх рівнів єдиним органом (статті 86, 120)
визначено єдність системи кваліфікаційних комісій суддів. 

Сьогодні в державі функціонують десять кваліфікаційних комісій суддів загальних судів апеляцій(
них округів, Кваліфікаційна комісія суддів військових судів, Кваліфікаційна комісія суддів адміністра(
тивних судів, Кваліфікаційна комісія суддів господарських судів та Вища кваліфікаційна комісія
суддів України, які складають єдину систему кваліфікаційних комісій суддів.

II. Законами України "Про статус суддів" (далі Закон № 2862(XII), "Про судоустрій України" (далі За(
кон № 3018(III), Положенням про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів щодо призначен(
ня на посаду професійного судді вперше, затвердженого Указом Президента України від 30 червня
2004 року № 697/2004 (далі Указ № 697/2004), як визначено основні вимоги до особи, яка виявила ба(
жання бути професійним суддею, так і передбачено порядок призначення такої особи на посаду суд(
ді вперше.

Згідно із частиною третьою статті 60 Закону № 3018(III, частиною третьою статті 8 Закону
№ 2862(XII та частиною першою пункту 4 Указу № 697/2004 кожен громадянин України, який відпо(
відає вимогам, передбаченим статтями 59 Закону № 3018(III та 7 Закону № 2862(XII, має право звер(
нутися до відповідної кваліфікаційної комісії судді із заявою про рекомендацію його на посаду
судді. 

Відповідно до частини першої статті 8 та частини другої статті 9 Закону № 2862(XII добір кандида(
тів у судді здійснюється на конкурсних засадах за результатами складання кваліфікаційного екзамену.
Частиною четвертою цієї ж статті зазначено, що кваліфікаційні екзамени на посаду судді приймають(
ся відповідними кваліфікаційними комісіями суддів.

Частиною першою статті 91 Закону № 3018(III визначено, що кваліфікаційним іспитом є атестуван(
ня особи, яка виявила бажання бути рекомендованою для призначення на посаду судді вперше, і по(
лягає у виявленні знань та рівня професійної підготовки кандидата в судді, ступеня його готовності
здійснювати правосуддя з питань юрисдикції відповідного суду.

Залежно від результатів кваліфікаційного іспиту кваліфікаційна комісія суддів дає висновок про
складення іспиту і підготовленість кандидата до судової роботи та рекомендацію для призначення йо(
го на посаду судді або вмотивований висновок про відмову в такій рекомендації (частина третя стат(
ті 91 Закону № 3018(III та частина п'ята статті 8 Закону № 2862(XII).

III. Відповідно до пункту третього частини першої статті 94 Закону № 3018(III кваліфікаційна комі(
сія суддів з питань кваліфікаційної атестації приймає рішення про рекомендацію кандидата на поса(
ду судді у відповідному суді або відмову в рекомендації для зайняття посади судді.

Кваліфікаційна комісія суддів рекомендує на посади суддів кандидатів, які виявили найкращі знан(
ня, у кількості, необхідній для заміщення вакантних посад (частина шоста статті 8 Закону № 2862(XII).

Посада вважається вакантною за умови, якщо для її заміщення не створено кадрового резерву
а) кандидатів на цю посаду чи б) в порядку частини другої статті 62 Закону № 3018(III. 

Вирішуючи питання про рекомендацію кандидата для призначення на посаду судді, кваліфікацій(
на комісія суддів повинна враховувати як рівень його професійних знань (результати складання ква(
ліфікаційного іспиту), так і особисті й моральні якості кандидата (частина друга статті 94 Закону
№ 3018(III). Інформацію такого характеру кваліфікаційна комісія суддів має право витребовувати від
голів судів, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, а також громадян та їх
об'єднань (частина друга статті 77 Закону № 3018(III). У ході проведення кваліфікаційної співбесіди з
кандидатом члени кваліфікаційної комісії суддів знайомляться з його біографією, з'ясовують такі пи(
тання, як мотиви, що зумовили бажання кандидата стати суддею, його життєву позицію, професійне
та моральне кредо тощо.
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ії Таким чином, діючим законодавством визначено чіткий порядок розгляду питань щодо призна(
чення на посаду професійного судді вперше:

1. Підставою для проведення кваліфікаційною комісією суддів кваліфікаційного іспиту є наявність
вакантної посади у конкретному суді.

2. Кандидат на посаду судді звертається до відповідної кваліфікаційної комісії суддів із заявою про
надання йому рекомендації на вакантну посаду судді в конкретному суді.

3. Кваліфікаційна комісія суддів кандидатові, який відповідає вимогам, установленим законом
(пунктів 4—10 Указу № 697/2004), надсилає повідомлення про визначені дату і час складання кваліфі(
каційного іспиту.

4. За результатами складання кваліфікаційного іспиту кваліфікаційна комісія суддів надає рекомен(
дацію кандидату на посаду судді у відповідному суді або відмову в рекомендації для зайняття посади
судді.

Подальше проходження документів щодо призначення на посаду судді здійснюється у відповіднос(
ті до вимог пунктів 12—16 Указу № 697/2004.

IV. Особи, які склали кваліфікаційний іспит, але не рекомендовані кандидатами у професійні судді
за браком вакантних посад, враховуються кваліфікаційною комісією як кандидати на наступні вакан(
тні посади протягом трьох років, якщо за цей час вони не відкличуть свою заяву (частина сьома стат(
ті 8 Закону № 2862(XII, частина п'ята статті 91 Закону № 3018(III).

Тобто особи, які виявили найкращі знання, але не отримали рекомендацію на зайняття вакантної
посади судді у конкретному суді тільки на тій підставі, що за результатами конкурсного відбору реко(
мендацію на цю вакантну посаду надано іншому кандидату, за їх згодою зараховуються до кадрового
резерву на наступні вакантні посади у цьому суді. 

Такими нормами, як відкликання заяви особисто кандидатом (частина п'ята статті 91 Закону
№ 3018(III), дійсність результатів складеного кваліфікаційного іспиту протягом трьох років та збері(
гання матеріалів іспиту в архіві як офіційних документів в такий же строк (частина третя статті 91 За(
кону № 3018(III), законодавець надав гарантії кандидату, який пройшов конкурсний відбір, але за
браком вакантної посади не отримав рекомендацію для заміщення посади судді, що його кандидату(
ру на наступні вакантні посади в цьому суді буде враховано кваліфікаційною комісією суддів на під(
ставі вже складеного кваліфікаційного іспиту і пройденого конкурсного відбору.

Необхідно враховувати, що документи, передбачені процедурою добору кандидатів для призначен(
ня на посаду судді (певні довідки, які мають обмежений термін дії), кандидату необхідно поновити.

V. Якщо особа, яка претендує на посаду судді, не склала кваліфікаційного екзамену, повторне його
складання допускається не раніш як через рік (частина четверта статті 8 Закону № 2862(XII, частина
шоста статті 91 Закону № 3018(III). Особи, не згодні з рішенням кваліфікаційної комісії суддів, мо(
жуть оскаржити це рішення до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (стаття 95 Закону
№ 3018(III).

Особа, яка не склала кваліфікаційного іспиту повторно, може бути допущена до складання наступ(
ного кваліфікаційного іспиту не раніш як через два роки (частина сьома статті 91 Закону № 3018(III). 

ЗЗ  ввиищщееввииккллааддееннооггоо  ввббааччааєєттььссяя,,  щщоо  ззааккооннооддааввееццьь  ннее  ппееррееддббааччиивв  ооккррееммооггоо  ппоорряяддккуу  ссккллааддаанннняя  кквваа((
ллііффііккааццііййннооггоо  ііссппииттуу  ооссооббааммии,,  яяккіі  ввиияяввииллии  ббаажжаанннняя  ббууттии  ззааррааххооввааннииммии  ддоо  ккааддррооввооггоо  ррееззееррввуу..  ТТааккоожж
ннооррммааттииввннииммии  ддооккууммееннттааммии  ннее  ппееррееддббааччеенноо  іі  ппооввттооррннооггоо  ааттеессттуувваанннняя  ккааннддииддааттаа,,  яяккооггоо  ннааллеежжнниимм
ччиинноомм  зз  ддооттррииммаанннняямм  ввииммоогг  ззааккооннуу  ззааррааххоовваанноо  ддоо  ккааддррооввооггоо  ррееззееррввуу,,  щщооддоо  ннааддаанннняя  ййооммуу  ррееккооммеенн((
ддааццііїї  ддлляя  ззааййнняяттттяя  ппооссааддии  ссууддддіі..

Зарахування до кадрового резерву здійснюється у відповідності до діючого законодавства тільки за
результатами складання кваліфікаційного іспиту на конкурсних засадах і проходження всієї процеду(
ри підготовки матеріалів та проходження відповідних перевірок згідно з вимогами Указу № 697/2004. 

Дотримання усіх вимог діючого законодавства надасть змогу кваліфікаційним комісіям суддів, ви(
конуючи покладені на них завдання щодо забезпечення формування корпусу професійних суддів,
створити дійсно дієвий потужний кадровий резерв на заміщення посад суддів.

Таким чином, дотримання кваліфікаційними комісіями суддів загальних судів апеляційних округів,
кваліфікаційними комісіями суддів спеціалізованих судів та Кваліфікаційною комісією суддів вій(
ськових судів єдиного порядку добору кандидатів на посаду судді в системі загальних, господарських
та адміністративних судів буде сприяти уніфікованому підходу до процедури як складання кваліфіка(
ційного іспиту, залежно від результатів якого кваліфікаційна комісія суддів зможе дати ґрунтовний
висновок про складення кваліфікаційного іспиту, підготовленість кандидата до судової роботи та ре(
комендацію кандидату на посаду судді у відповідному суді або вмотивований висновок про відмову в
такій рекомендації, так і формування дієвого кадрового резерву на посади суддів.
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іїВраховуючи викладене та керуючись вимогами статей 59—60, 77, 84, 91, 94 — 95 Закону України
"Про судоустрій України", статей 7—9 Закону України "Про статус суддів" та Положенням про порядок
розгляду питань та підготовки матеріалів щодо призначення на посаду професійного судді вперше,
затвердженого Указом Президента України від 30 червня 2004 року № 697/2004, Вища кваліфікаційна
комісія суддів України

ВВИИРРІІШШИИЛЛАА::

1. Здійснення добору кандидатів на посаду судді проводити за результатами кваліфікаційного іспи(
ту на конкурсній основі тільки за наявності вакантної посади судді. 

2. Особа, яка перебуває у кадровому резерві на конкретну посаду судді, при відкритті вакантної по(
сади в цьому суді, за умови підтвердження бажання бути рекомендованим на цю посаду судді, відпо(
відності кандидата у судді вимогам, встановленим законом, поновленні необхідних документів
рекомендується для призначення на посаду судді рішенням кваліфікаційної комісії суддів без проход(
ження повторної кваліфікаційної атестації.

3. З метою застосування єдиного порядку проведення кваліфікаційного іспиту кандидатів, які вия(
вили бажання бути рекомендованими для призначення на посаду судді вперше, та формування дієво(
го кадрового резерву на посаду судді направити рішення до кваліфікаційних комісій суддів загальних
судів апеляційних округів, Кваліфікаційної комісії суддів військових судів, Кваліфікаційної комісії
суддів адміністративних судів, Кваліфікаційної комісії суддів господарських судів. 

4. Головам кваліфікаційних комісій суддів дане рішення довести до відома членів комісії.
5. Рекомендувати Кваліфікаційній комісії суддів адміністративних судів України привести у відпо(

відність до діючого законодавства своє рішення від 08.11.2007 року "Про тимчасовий порядок скла(
дання кваліфікаційного іспиту кандидатами на посади суддів окружних адміністративних судів
вперше строком на 5 років".

Головуючий І.Л. Самсін 
Члени комісії: І.М. Васищак

І.І. Ємельянова
Н.І. Карпачова 
Р.І. Кирилюк
П.І. Колесник 
Н.П. Лященко 
О.Л. Нечипоренко 
В.Ф. Пивовар 
М.М. Полудьонний 
Н.М. Фадєєва 
В.М. Філатов 
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розглянувши матеріали дисциплінарного провадження відносно судді Дебальцевського міського суду
Донецької області Кучменко Лариси Анатоліївни, 1949 року народження, стаж роботи на посаді судді складає 10
років, має другий кваліфікаційний клас,

ВВССТТААННООВВИИЛЛАА::

Рішенням Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Донецького апеляційного округу від 20.09.2007 р.
відкрито дисциплінарну справу відносно судді Дебальцевського міського суду Кучменко Л.А. за поданнями члена
Ради суддів України Рибалко Л.І. і голови Ради суддів Донецької області Некрасової Г.І.

У поданнях члена Ради суддів України та голови Ради суддів Донецької області ставиться питання про
притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Кучменко Л.А. у зв'язку з порушенням кримінально(
процесуального законодавства при розгляді кримінальних справ за обвинуваченням Букіна О.А. за ч.і ст.309, ч.2
ст.307 КК України та Окарова Д.Г. за ч.4 ст.187 КК України.

З результатів перевірки, проведеної кваліфікаційною комісією суддів, по фактах, вказаних у поданнях,
встановлено наступне.

Кримінальна справа за обвинуваченням Букіна О.А.
19 липня 2007 року ухвалою Апеляційного суду Донецької області змінена постанова Дебальцевського

міського суду Донецької області від 12 липня 2007 року про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під
вартою обвинуваченого Букіна О.А. за ст. 309 ч.1, 307 ч.2 КК України, і останньому обраний запобіжний захід у
вигляді підписки про невиїзд.

Як встановлено, постанова суду про обрання Букіну О.А. запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не
відповідає вимогам закону, оскільки в ній не наведені конкретні мотиви прийняття судом такого рішення, і суд
обмежився лише наведенням тих доводів, які є в поданні слідчих органів.

Посилання суду на нещирість обвинуваченого, відмову в дачі показань по справі не є підставою для обрання
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки відмова від дачі показань гарантується
обвинуваченому діючим КПК України і кожному громадянину Конституцією України.

Суд, обираючи такий запобіжний захід Букіну О.А., посилався на те, що останній намагається уникнути
покарання за вчинені ним злочини, фактично визнав обвинуваченого винним у вчиненні цих злочинів,
вийшовши за межі судового розгляду і порушивши принцип невинності.

Також у постанові не наведені і не підтверджені об'єктивними даними висновки суду про намір
обвинуваченого ухилитися від досудового слідства та суду і таким чином перешкодити встановленню істини по
справі та забезпеченню виконання процесуальних рішень.

Більш того, ці доводи подання слідчого спростовуються матеріалами справи, з якої встановлено, що Букін О.А.,
з моменту обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд по першій кримінальній
справі, постійно проживав за місцем свого мешкання.

Не відповідає дійсності і вказівка суду про те, що Букін О.А. є раніш не судимою особою на підставі ст. 89 КК
України, оскільки матеріали кримінальної справи свідчать про те, що постановою президії Донецького обласного
суду від 24 травня 1995 року вирок Дебальцевського міського суду від 02 вересня 1994 року щодо Букіна О.А.
скасований, а провадження по справі закрито за відсутністю в діях останнього складу злочину.

З протоколу судового засідання та постанови суду вбачається, що скарга захисника на затримання Букіна О.А.,
яка повинна була розглядатися судом разом з поданням слідчого про обрання запобіжного заходу, взагалі не
розглядалась, що свідчить про неповноту, односторонність судового слідства та необ'єктивність суду, тобто є
істотним порушенням вимог КПК України, які привели до порушення права на захист обвинуваченого.

Кримінальна справа за обвинуваченням Окарова Д.Г.

РІШЕННЯ

25 жовтня 2007 р.   м. Донецьк

Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Донецького апеляційного округу у складі:
головуючого — Вишнивецького 1.1., 
членів комісії: Цукурова В.П., Гончарової М.О., Кучерука С.Л., Кір"якова П.І., Алексєєнко І.П., Павлової О.В.,

Кранощокової Н.С.,
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справу направлено на новий судовий розгляд внаслідок суттєвого порушення судом вимог кримінально(
процесуального законодавства.

Як вбачається з протоколу судового засідання, при розгляді справи в суді підсудному Окарову Д.Г. не було
надано останнє слово, тим самим суд порушив право підсудного на захист.

Згідно вимог ст. 370 КПК України, суттєвим порушенням кримінально(процесуального законодавства є такі
порушення вимог зазначеного Кодексу, які перешкоджають або могли перешкоджати суду повно та всебічно
розглянути справу та поставити законний, обґрунтований та справедливий вирок або постанову.

Вказані суттєві порушення вимог кримінально(процесуального законодавства потягли постанову
неправосудного вироку.

Даний факт свідчить про недбале ставлення судді Кучменко Л.А. до вирішення даної справи.
З огляду на викладене, кваліфікаційна комісія вважає, що зазначені в поданнях порушення чинного

законодавства при розгляді вказаних кримінальних справ суддею Кучменко Л.А. знайшли своє підтвердження, які
вказують на недбале та недостатньо вимогливе ставлення до виконання обов'язків судді, що істотно обмежили
конституційні права громадян, які були учасниками судового розгляду в кримінальних справах. Тобто настали
істотні наслідки, що згідно зі ст.31 Закону України "Про статус суддів" є дисциплінарним проступком.

У своїх поясненнях Кучменко Л.А. визнала порушення нею норм діючого законодавства і запевнила, що в
подальшому буде намагатися працювати без помилок.

Вирішуючи питання про дисциплінарну відповідальність судді Кучменко Л.А., кваліфікаційна комісія враховує
характер дисциплінарного проступку, його наслідки, а саме незаконне тримання особи під вартою і порушення
закріпленого Конституцією України права на захист, характеристику судді і вважає, що до неї слід застосувати
дисциплінарне стягнення у вигляді догани.

Керуючись ст. 31 Закону України "Про статус суддів", ст. 77, 99, 100 Закону України "Про судоустрій України",
кваліфікаційна комісія суддів

ВВИИРРІІШШИИЛЛАА::

Застосувати до судді Дебальцевського міського суду Донецької області Кучменко Лариси Анатоліївни
дисциплінарне стягнення у вигляді   догани.

Рішення може бути оскаржено до Вищої Ради юстиції протягом 1 місяця з дня одержання його копії через
Кваліфікаційну комісію суддів загальних судів.

Головуючий  
Члени комісії: 
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розглянувши подання міністра юстиції України Лавриновича О.В., голови Верховного суду України Онопенка
В.В. та голови Ради суддів Чернігівської області Салая М.Г. про порушення дисциплінарного провадження та
притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області
Ряботи Віктора Івановича, заслухавши довідку, складену за результатами перевірки та пояснення судді Ряботи В.І.,
дослідивши додані до подань матеріали, кваліфікаційна комісія

ВВССТТААННООВВИИЛЛАА::

У провадження Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Київського апеляційного округу в червні 2007
року надійшли подання міністра юстиції України Лавриновича О.В. та голови Верховного суду України Онопенка
В.В. про порушення дисциплінарного провадження та притягнення до дисциплінарної відповідальності судді
Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Ряботи Віктора Івановича у зв'язку з порушенням
чинного законодавства при постановленні ухвали про забезпечення позову Лихицького М.М. до Відкритого
акціонерного товариства "Київгума".

Рішенням Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Київського апеляційного округу від 22 червня 2007
року відносно судді Ряботи В.І. відкрито дисциплінарне провадження та доручено члену кваліфікаційної комісії
Щербакову О.С. провести перевірку обставин, викладених у зазначених поданнях.

16 жовтня 2007 року в провадження Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Київського апеляційного
округу надійшло подання голови Ради суддів Чернігівської області Салая М.Г. від 5 жовтня 2007 року про
порушення дисциплінарного провадження та притягнення до дисциплінарної відповідальності судді
Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Ряботи Віктора Івановича з підстав аналогічних
зазначеним у поданнях міністра юстиції України та голови Верховного суду України, а тому Кваліфікаційна
комісія суддів загальних судів Київського апеляційного округу вирішила об'єднати вищезазначені подання в одну
дисциплінарну справу та здійснювати їх розгляд в одному провадженні.

За результатами дослідження даних, що містяться в поданнях міністра юстиції України Лавриновича О.В.,
голови Верховного суду України Онопенка В.В. та голови Ради суддів Чернігівської області Салая М.Г.,
кваліфікаційною комісією встановлено наступне.

13 лютого 2007 року до Прилуцького міськрайонного суду надійшла позовна заява Лихицького М.М. до ВАТ
"Київгума", Паньківа О.В. про припинення порушення прав акціонера та зобов'язання до вчинення дій. Того ж дня
у суді було зареєстровано заяву Лихицького М.М. про вжиття заходів забезпечення позову.

14 лютого 2007 року суддею Прилуцького міськрайонного суду Ряботою В.І. було розглянуто заяву Лихиць(
кого М.М. до ВАТ "Київгума", Паньківу О.В. про забезпечення позову та винесено ухвалу про вжиття заходів забез(
печення позову у вигляді накладання арешту на все нерухоме майно товариства та заборонено вчиняти щодо
нього будь(які дії.

Ухвалою від 21 лютого 2007 року суддя Рябота В.І. відмовив Лихицькому М.М. у прийнятті його позовної
заяви до ВАТ "Київгума", Паньківа О.В. про припинення порушення прав акціонерів та зобов'язання до
вчинення дій, мотивуючи тим, що справа не підлягає розгляду в суді загальної юрисдикції. Водночас було
скасовано ухвалу від 14 лютого 2007 року про забезпечення позову, тобто знято арешт з нерухомого майна ВАТ
"Київгума".

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення
підсудності справ з питань приватизації та корпоративних спорів", що набрав законної сили 29 грудня 2006 року,
вказана справа в частині спору між позивачем та ВАТ "Київгума" підсудна не місцевому суду загальної юрисдикції,
а господарському суду за місцем знаходження господарського товариства згідно з Єдиним реєстром юридичних
осіб та фізичних осіб підприємців. Отже, непідсудність справи щодо корпоративних відносин між сторонами
Лихицьким М.М. та ВАТ "Київгума" Прилуцькому міськрайонному суду станом на 13 лютого 2007 року для судді
була очевидною. З огляду на викладене відмова судді у відкритті провадження по справі з наведених підстав

РІШЕННЯ

26 жовтня 2007 року м. Київ

Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Київського апеляційного округу у складі:
головуючого — голови комісії Балацької Г.О.,
секретаря комісії Юровської Г.В.,
членів комісії Радченко Н.Т., Стеценко Г.П., Рейнарт І.М., Стадніка Г.В., Ященко Н.В., Щербакова О.С.,
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майно відповідача ВАТ "Київгума" також викликає сумнів щодо її законності.
Спірні ж правовідносини позивача і відповідача Паньківа О.В. взагалі не пов'язані зі спором Лихицького М.М.

з ВАТ "Київгума" і не могли розглядатися в одному провадженні. Ненадання чи неналежне надання позивачеві
юридичної послуги відповідачем Паньківом О.В. могло бути предметом розгляду в судовому засіданні лише за
умови, що відповідач Паньків О.В. проживав на території юрисдикції Прилуцького міськрайонного суду, і суддя
відповідно до вимог ч. 2 ст. 126 ЦПК України роз'єднав ці поєднані в одному провадженні різні вимоги у
самостійні провадження. Як вбачається з договору про надання юридичних послуг від 2 лютого 2007 року,
відповідач Паньків О.В. не вказав місце свого проживання. За інформацією відділу реєстрації УМВС України в
Чернігівській області станом на час перевірки скарги Паньків О.В. в м. Прилуки по вул. Переяславській, 4, кв. 14
ніколи не проживав і не проживає.

У порушення вимог ст. 153 ЦПК України заява про забезпечення позову розглянута суддею Ряботою В.І. 14
лютого 2007 року одноособово, без судового засідання. У такий же спосіб 21 лютого 2007 року суддя скасував і
заходи забезпечення позову як без заяви особи, яка просила про це, так і без виклику осіб, що мали брати участь
у справі. Посилання ж судді при прийнятті рішення на п. З ч. 7 ст. 154 ЦПК України є необгрунтованим, оскільки
ця норма закону передбачає випадки скасування заходів забезпечення позову до подання позовної заяви. У
даному випадку позовна заява Лихицького М.М. і заява про забезпечення позову подані одночасно 13 лютого
2007 року.

У своїх поясненнях суддя Рябота В.І. зазначив, що всі процесуальні дії за позовом Лихицького М.М. вчинив за
браком досвіду та судової практики по даній категорії справ.

За місцем роботи суддя Рябота В.І. характеризується позитивно, працює суддею з 16 вересня 1996 року, до
дисциплінарної відповідальності не притягувався.

Відповідно до ст. 96 Закону України "Про судоустрій України" суддю може бути притягнуто до дисциплінарної
відповідальності в порядку дисциплінарного провадження, з підстав, передбачених законом про статус суддів.

Підставами дисциплінарної відповідальності суддів є вчинення дисциплінарного проступку, а саме
порушення законодавства при розгляді судових справ, порушення обов'язків, вказаних у статті 6 Закону України
"Про статус суддів" (ст. 31 Закону України "Про статус суддів").

Відповідно до ст. 6 Закону України "Про статус суддів" судді при здійсненні правосуддя зобов'язані
дотримуватися норм Конституції та законів України, забезпечувати повний, всебічний та об'єктивний розгляд
судових справ з дотриманням встановлених законом строків.

Враховуючи вказане, Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Київського апеляційного округу вважає,
що суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Рябота Віктор Іванович при розгляді
вищевказаної справи допустив порушення обов'язків, передбачених статтею 6 Закону України "Про статус суддів",
що згідно зі статтею 31 Закону України "Про статус суддів" тягне за собою дисциплінарну відповідальність судді.

На підставі викладеного, керуючись статтями 96—101 Закону України "Про судоустрій України", статтями 6, 31,
32, 34, 36 Закону України "Про статус суддів", кваліфікаційна комісія 

ВВИИРРІІШШИИЛЛАА::

Подання міністра юстиції України Лавриновича О.В., голови Верховного суду України Онопенка В.В. та голови
Ради суддів Чернігівської області Салая М.Г. про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді
Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Ряботи Віктора Івановича задовольнити.

Притягнути суддю Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Ряботу Віктора Івановича до
дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді догани.

Рішення може бути оскаржено до Вищої ради юстиції через Кваліфікаційну комісію суддів загальних судів
Київського апеляційного округу не пізніше одного місяця з наступного дня після вручення копії рішення.

Голова кваліфікаційної комісії 
Секретар кваліфікаційної комісії
Члени кваліфікаційної комісії
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розглянувши подання голови Ради суддів Чернівецької області Тарбинського В.Г. від11.05.2007 р. № 13(326(17
про порушення дисциплінарного провадження та притягнення до дисциплінарної відповідальності судді
Сторожинецького районного суду Чернівецької області Дячук Олександри Олександрівни,

ВВССТТААННООВВИИЛЛАА::

На адресу кваліфікаційної комісії надійшло подання голови Ради суддів Чернівецької області Тарбинського
В.Г. про порушення дисциплінарного провадження та притягнення до дисциплінарної відповідальності судді
Сторожинецького районного суду Чернівецької області Дячук Олександри Олександрівни у зв'язку з порушенням
нею обов'язків судді.

У поданні від 11.05.2007 року зазначено, що при розгляді під головуванням судді Дячук О.О. трьох
кримінальних справ і постановленні вироків відносно Стояна В.Г., Ткачук Р.І., Степанюка І.Г. та Чернея Ю.Г.
суддею була допущена несумлінність та порушення обов'язків судді, передбачених ст. 6 Закону України "Про
статус суддів".

Як наслідок, колегією суддів судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Чернівецької області
було винесено три окремі ухвали від 19.12.2006 р., 17.04.2007 р., 24.04.2007 р. та ухвала Верховного суду України
від 27.03.2007 р.

Перевірка фактів, викладених у поданні, проводилася членом Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів
Львівського апеляційного округу Вакарук В.М.

Проведеною перевіркою встановлено, що при розгляді кримінальних справ під головуванням судді Дячук О.О.
і постановленні вироків відносно Стояна В.Г., Ткачук Р.І., Степанка І.Г. та Чернея Ю.Г. суддею була допущена
несумлінність та порушення обов'язків судді, передбачених ст.6 Закону України "Про статус суддів", про що
свідчать три окремі ухвали, постановлені колегією суддів Судової палати у кримінальних справах Апеляційного
суду Чернівецької області.

В окремій ухвалі Апеляційного суду від 19.12.2006 року зазначено про те, що вироком Сторожинецького
районного суду від 28.09.2006 р., постановленим під головуванням судді Дячук О.О., засуджено Стояна В.Г. за ст.
185 ч.2 КК України на три роки позбавлення волі, на підставі ст. 75, 76 КК України його звільнено від відбування
покарання, якщо він протягом дворічного іспитового строку не вчинить нового злочину. Даний вирок був
змінений вироком Апеляційного суду Чернівецької області від 19.12.2006 року, скасовано його в частині
застосування до засудженого ст. 75 КК України та звільнення його від покарання з випробуванням. Винесено
новий вирок, яким визнано Стояна В.Г. засудженим за ст. 185 КК України на три роки позбавлення волі.

Скасовуючи вирок суду в частині застосування до засудженого Стояна В.Г. ст. 75 КК України, Апеляційний суд
вказав, що в порушення вимог ст. 333 КПК України та п.14 постанови № 5 ПВС України від 29 червня 1990 року
"Про виконання судами України законодавства з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення
вироку" суд першої інстанції не вказав дані про непогашену і не зняту судимість Стояна В.Г. від 15.06.99 р., коли
він був засуджений Сторожинецьким районним судом за ст. 94 КК України на 7 років позбавлення волі. Таким
чином, суд не врахував, що він раніше був двічі судимий за вчинення тяжких злочинів до міри покарання
позбавлення волі і реально відбував цю міру покарання, а новий злочин вчинив у період не знятої і
непогашеної судимості в перший рік умовно(дострокового звільнення. Характеристику на Стояна В.Г. з місця
проживання суд невірно оцінив як позитивну, оскільки вона не відповідала дійсності та суперечить матеріалам
справи.

Як зазначено в окремій ухвалі, допущені порушення норм КПК під час розгляду даної кримінальної справи
свідчать про недобросовісність ставлення судді Дячук О.О. до своїх службових обов'язків.

В окремій ухвалі Апеляційного суду від 17.04.2007 року зазначено про те, що вироком Сторожинецького
районного суду від 12.01.2007 року (постановленим під головуванням судді Дячук О.О.) засуджено Ткачук Р.І.
за ст.204 ч.і, 204 ч.З, 70 КК України на 5 років позбавлення волі з вилученням та знищенням вироблених

РІШЕННЯ

14 вересня 2007 року м. Львів

Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Львівського апеляційного округу  в складі:
голови комісії — Макарова Ю.М.,
членів комісії:  Шешені О.М., Фащевської Н.Є., Вакарук В.М., Дороша П.І., Кузьо В.І., Данилюка М.І.,

Ваврина М.В., Данюка В.В., Попович І.М.,



29

ІІННФФООРРММААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ВВІІССННИИКК  ВВИИЩЩООЇЇ  ККВВААЛЛІІФФІІККААЦЦІІЙЙННООЇЇ  ККООММІІССІІЇЇ  ССУУДДДДІІВВ  УУККРРААЇЇННИИ    ||    ВВИИППУУССКК  33((44    ||    22000077    ||

Рі
ш

ен
ня

 к
ві

лі
ф

ік
ац

ій
ни

х 
ко

м
іс

ій
 у

 д
ис

ци
пл

ін
ар

ни
х 

сп
ра

ва
хтоварів та з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення і на підставі

ст. 75 КК України вона була звільнена від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком три
роки.

Ухвалою Апеляційного суду Чернівецької області від 17.04.2007 року зазначений вирок суду був скасований з
направленням на новий судовий розгляд.

Підставою скасування вироку суду було порушення судом вимог ст.370 ч.2, 54 КПК України, оскільки суддя
Дячук О.О. під час досудового слідства по кримінальній справі щодо Ткачук Р.І. виносила постанову про дозвіл на
проведення огляду її домоволодіння в порядку ст. 177, 190 КПК України і не вправі була розглядати дану
кримінальну справу по суті і постановляти вирок.

Крім того, у вироку відносно Ткачук Р.І. при призначенні покарання суддя Дячук О.О. порушила вимоги
ст. 70,72 КК України в частині складання (поглинення фактично) призначених за різні злочини покарань у виді
штрафу та позбавлення волі.

У порушення вимог ч. 3 ст.240 КПК України при попередньому розгляді справи протокол судового засідання
не вівся і в справі такий відсутній.

У результаті неналежної організації судового процесу справа перебувала у провадженні суду з 28.04.2006 року
по 12.01.2007 року (8 місяців), починаючи з 02.06.2006 року по справі призначалось і проводилось 9 судових
засідань, на яких давали показання підсудна, потерпіла та четверо свідків.

Як зазначено в окремій ухвалі, суддею Дячук О.О. допущено безвідповідальне ставлення до виконання своїх
службових обов'язків по здійсненню завдань судочинства.

В окремій ухвалі Апеляційного суду від 24.04.2007 року зазначено про те, що вироком Сторожинецького
районного суду від 20.12.2006 року (постановленим під головуванням судді Дячук О.О.) засуджено Степанюка І.Г.
за ст. 121 ч.і КК України до п'яти років позбавлення волі, за ст. 125 ч.2 КК України до двох років обмеження волі.
На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш
суворим, остаточно призначено йому покарання у виді п'яти років позбавлення волі у кримінально(виконавчій
установі. Чернея Ю.Г. засуджено за ст. 396 ч.1 КК України на один рік шість місяців обмеження волі.

Ухвалою Апеляційного суду Чернівецької області від 20.12.2006 року даний вирок було скасовано з
направленням справи на новий судовий розгляд. 

При цьому колегія зазначила, що суддею Дячук О.О. було допущено ряд порушень норм КПК України. Під час
розгляду справи при частковій відмові обвинувачення та зміні обвинувачення підсудним, а також при складанні
відповідного процесуального документу прокурором були допущені порушення кримінально(процесуального
законодавства, які є неприпустимими і на які суд не відреагував.

У порушення вимог ч.З ст.264, ст. 282 КПК України суд, прийнявши до розгляду відмову від обвинувачення, не
роз'яснив потерпілим їх право вимагати продовження розгляду справи і підтримувати обвинувачення, не
вислухав думку учасників судового розгляду і висновок прокурора, чим суттєво порушив права потерпілих. Не
була оголошена постанова суду від 20.12.2006 року, якою закрито провадження по кримінальній справі за
відсутністю в діях Степанюка І.Г. складу злочину, передбаченого ст. 263 ч.і, 185 ч.З КК України, а в діях Чернея Ю.Г.
— складу злочину, передбаченого ст. 185 ч.З КК України, що є незаконним, а також позбавлено учасників процесу
права на оскарження цієї постанови.

Крім того, в порушення вимог ст. 277 КПК України, прийнявши постанову прокурора про відмову від
обвинувачення та зміну обвинувачення, суд не роз'яснив потерпілим їх право підтримувати обвинувачення у
раніше пред'явленому обсязі. Не було надано підсудним та їх захиснику можливість підготуватись до захисту
проти нового обвинувачення і відкласти розгляд справи не менше як на 3 доби, як це передбачено ст.277 КПК
України, а за клопотанням захисників, а не підсудних цей строк був скорочений.

У порушення вимог ч.2 ст.318 КПК України та п.29 Постанови ПВС України від 02.07.2004 року "Про практику
застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів" потерпілій Ткачук Р.І. не
було надано слово в судових дебатах, що є істотним порушенням її процесуального права. У матеріалах справи
відсутній протокол судового засідання з 23.08.2006 року по 26.09.2006 року — в період, коли дана справа була
призначена до слухання.

У порушення вимог ст. 299 КПК України суд, встановивши порядок дослідження доказів по справі, порушив
цей порядок і замість допиту підсудних, потерпілих допитав спочатку потерпілих, а потім підсудних. Відповідно
до протоколу судового засідання потерпілі та свідки попереджені про кримінальну відповідальність, але не
вказано за якими статтями КК України, що є процесуальним порушенням.

Також судом було допущено інші істотні суперечності і в мотивувальній частині вироку при його
постановленні, що потягнуло невідповідність висновку суду фактичним обставинам справи, які вплинули на
вирішення питання про об'єктивну винуватість засуджених при вчиненні ними злочинних дій, і неправильному
застосуванні кримінального та кримінально(процесуального закону, у зв'язку з чим вирок суду було скасовано з
направленням справи на новий судовий розгляд.
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х Таким чином, як зазначено в окремій ухвалі, всі допущені порушення вимог кримінально(процесуального

закону по даній справі є істотними, які перешкодили повно та всебічно розглянути справу і постановити
законний, обгрунтований та справедливий вирок, а наведені вище факти свідчать про безвідповідальне і
несумлінне ставлення судді Дячук О.О. до своїх службових обов'язків.

Із пояснень судді Дячук О.О. вбачається, що 28.09.2006 року, нею як головуючою по кримінальній справі
Стояна В.Г. був винесений вирок. При цьому нею допущено неуважність, не перевірено дані про судимість, що
були вказані в обвинувальному висновку та в матеріалах справи, а також неправильно дано оцінку особі
засудженого, що потягло безпідставне застосування до нього вимог ст. 75 КК України. 

12.01.2007 р. був винесений вирок відносно Ткачук Р.І.  Розгляд справи тривав 8 місяців у зв'язку з тим, що
розпочався період відпусток, а також у зв'язку з неявкою підсудної, якій 73 роки і в якої поганий стан здоров'я,
неявкою потерпілих та свідків, а відсутність протоколу судового засідання є наслідком її поспішності та великої
завантаженості справами в даний період.

20.12.2006 року був винесений вирок відносно Степанюка І.Г. та Чернея Ю.Г. Прийнявши зміну обвинувачення,
суд роз'яснював потерпілим їх право підтримувати попереднє обвинувачення, запитував думку всіх учасників
процесу, в тому числі і підсудних, про надання їм терміну для підготовки по новому обвинуваченню, а також
ставилось питання на обговорення та змінювався порядок судового слідства. При допиті свідків суд
попереджував їх про кримінальну відповідальність по ст. 384 та 385 КК України. Проте, оскільки розгляд справи
фіксувався технічними засобами, та у зв'язку з поспішністю нею не був вичитаний протокол судового засідання,
в якому не були зафіксовані всі вищезазначені процесуальні дії.

Суперечності, які допущені в мотивувальній частині вироку, Дячук О.О. визнає повністю і запевняє, що більше
таких порушень допускатись не буде та просить прийняти до уваги, що наведені порушення буди допущені нею
внаслідок складних сімейних обставин, які вона в даний час вирішує, а в подальшому буде сумлінно виконувати
обов'язки судді.

Перевіркою, проведеною членом кваліфікаційної комісії Вакарук В.М., встановлено, що викладені факти в
трьох окремих ухвалах, постановлених колегією суддів Апеляційного суду Чернівецької області, стосовно
порушень вимог кримінального та кримінально(процесуального законодавства, допущених суддею Дячук О.О.
під час розгляду кримінальних справ стосовно Стояна В.Г., Ткачук Р.І., Степанюка І.Г. та Чернея Ю.Г., мали місце.

Із пояснень судді Дячук О.О. вбачається, що всі порушення вимог чинного законодавства були допущені нею
внаслідок її поспішності, великою завантаженості та збігу тяжких сімейних обставин.

Виходячи з матеріалів перевірки, враховуючи пояснення судді, позитивну характеристику судді Дячук О.О., а
також той факт, що до дисциплінарної відповідальності вона не притягалася, відсутності об'єктивних даних
щодо навмисного порушення вимог ст. 6 Закону України "Про статус суддів" чи несумлінності, перевіряючий
вважає за доцільне винести питання про прийняття відповідних заходів щодо судді Дячук О.О. на розгляд членів
кваліфікаційної комісії відповідно до вимог ст. 32 Закону України "Про статус суддів".

Заслухавши пояснення судді Дячук О.О., перевіривши матеріали подання та обговоривши висновки
перевіряючого, кваліфікаційна комісія з урахуванням того, що не настало негативних наслідків від її дій,
позитивної характеристики, приходить до висновку про можливість не притягати суддю Дячук О.О. до
дисциплінарної відповідальності.

Одночасно кваліфікаційна комісія вважає за необхідне суворо попередити суддю Дячук О.О. про
неприпустимість порушення вимог кримінально(процесуального законодавства в подальшому.

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

ВВИИРРІІШШИИЛЛАА::

Відмовити в притягненні до дисциплінарної відповідальності і закрити дисциплінарне провадження відносно
судді Сторожинецького районного суду Чернівецької області Дячук Олександри Олександрівни.

Рішення може бути оскаржено до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не пізніше одного місяця з
наступного дня після вручення копії рішення шляхом подачі скарги через Кваліфікаційну комісію суддів
загальних судів Львівського апеляційного округу.

Головуючий:
Члени комісії:



31

ІІННФФООРРММААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ВВІІССННИИКК  ВВИИЩЩООЇЇ  ККВВААЛЛІІФФІІККААЦЦІІЙЙННООЇЇ  ККООММІІССІІЇЇ  ССУУДДДДІІВВ  УУККРРААЇЇННИИ    ||    ВВИИППУУССКК  33((44    ||    22000077    ||

Рі
ш

ен
ня

 к
ві

лі
ф

ік
ац

ій
ни

х 
ко

м
іс

ій
 у

 д
ис

ци
пл

ін
ар

ни
х 

сп
ра

ва
х

розглянувши подання члена Ради суддів України Бородіна М.М. від 14 травня 2007 року про порушення
дисциплінарного провадження відносно судді Ленінського районного суду міста Харкова

КЛИМЕНКА ОЛЕКСАНДРА ІЛЛІЧА,
1951 року народження, працює на посаді судді з вересня 1996 року, має другий кваліфікаційний клас, раніше

до дисциплінарної відповідальності не притягувався,

ВВССТТААННООВВИИЛЛАА::

Голова апеляційного суду Харківської області, член Ради суддів України Бородін М.М. звернувся до
кваліфікаційної комісії з поданням про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Ленінського
районного суду м. Харкова Клименка О.І. за порушення присяги судді та вимоги закону при розгляді
кримінальної справи по обвинуваченню Щербіни В.Ю. та Щербака О.М. за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 і ч. 1
ст. 369 КК України.

Проведеною попередньою перевіркою встановлено наступне.

У провадженні судді Ленінського районного суду м. Харкова Клименка О.І. з 18 травня 2006 р. знаходилась
зазначена кримінальна справа щодо обвинувачення Щербіни Володимира Юрійовича та Щербака Олександра
Миколайовича у тому, що 10 грудня 2003 року о 18.30 годині у офісі ТОВ "ХАДО" по пров. 23(го Серпня, 4 в м.
Харкові вони за попередньою змовою, шляхом обману вчинили шахрайство та підбурювали до дачі хабара
Зозулю В.Л. і Александрова С.М. Обвинувачувані повідомили останнім запевне неправдиві відомості про те, що їх
направив заступник прокурора міста Харкова Коваленко В.В., який висловив свою згоду на завершення
перевірки підприємства та пообіцяв не порушувати кримінальну справу за умови передачі для нього хабара в
розмірі 25000 доларів США, в той час як насправді обвинувачувані самі намагалися привласнити зазначену суму.

Судовий розгляд справи проводився з 29.05.2006 р. по 08.02.2007 р., по якій відбулося 16 засідань суду, два з
яких відкладалось, зокрема з 16.06 на 31.07, а потім на 17.10.2006 р. у зв'язку з хворобою адвоката Хорунжої Н.В.
та за клопотанням захисника Василенко Н.Н.

Постановою суду від 8 лютого 2007 року під головуванням судді Клименка О.І. кримінальна справа повернута
прокурору Дніпропетровської області на додаткове розслідування з мотивів неповноти і неправильності
досудового слідства.

Ухвалою колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Харківської області від
3 травня 2007 року зазначена постанова місцевого суду скасована, а справа направлена на новий судовий розгляд.

Крім того, апеляційним судом постановлена окрема ухвала на адресу голови Ради суддів Харківської області,
в якій вказано, що суддя Клименко О.І. порушив вимоги ст. 281 КПК України, зокрема в постанові про
направлення справи на додаткове розслідування не конкретизував, в чому саме полягає виявлена ним неповнота
досудового слідства, чому ця неповнота не може бути усунена судом першої інстанції та які слідчі дії для цього
необхідно виконати.

У поясненнях на адресу кваліфікаційної комісії суддя Клименко О.І. винним себе в порушенні вимог закону та
присяги не визнав і зазначив, що судом вжиті всі заходи для об'єктивного і всебічного розгляду справи, але
строки розгляду були порушені у зв'язку із великим об'ємом дослідження доказів (13 томів) та знаходженні
одночасно у його провадженні ще дев'яти кримінальних справ об'ємом від 17 до 35 томів.

Необхідно зазначити, що суддею Клименко О.І. по даній кримінальній справі дійсно допущені окремі
порушення вимог кримінального процесуального законодавства, про що зазначено в ухвалі апеляційного суду,
якою скасована постанова суду першої інстанції щодо повернення справи на додаткове розслідування.

Разом з тим при перевірці матеріалів кримінальної справи встановлено, що з боку судді Клименка О.І. не було
допущено упередженого чи навмисного порушення закону, незважаючи на великий об'єм — 13 томів справи,

РІШЕННЯ

19 липня 2007 року м. Харків

Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Харківського апеляційного округу у складі:
головуючого — Долгова Ю.Д.,
членів комісії — Марочкіна І.Є., Прокопенка О.Б., Гладія С.В., Задорожного М.І., Соколенка Ф.Ф., Струк І.Ф.,

Шевченко Н.Ф.,
відсутні — Маміна Л. М., Донкоглов О. В., Гетьман А.П.,
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х судом досліджені та перевірені всі зібрані слідством докази. Але враховуючи позицію підсудних, які не визнали

себе винними у вчиненні злочинів і вважали, що потерпілі їх оговорили, а останні стверджували в судовому
засіданні, що з боку перших відносно них мало місце вимагання хабара, та за наявності недостатності доказів і
суттєвої неповноти досудового слідства, на думку суду першої інстанції, вони не могли бути усунені в судовому
засіданні. Більше того, органом досудового слідства не виконані вимоги постанови попереднього складу суду від
7 лютого 2005 р., згідно якої ця справа уже направлялась на додаткове розслідування. З огляду на ці обставини
суд дійшов висновку про необхідність її повторного повернення прокурору Дніпропетровської області для
проведення додаткового розслідування. При цьому, як вбачається зі змісту постанови суду від 08.02.2007 р., вона
повністю вмотивована і відповідає вимогам статей 67, 273 і 281 КПК України. Щодо порушення строків розгляду
цієї справи, то комісія зазначає, що справа дійсно є об'ємною і складною, тому потребувала значного часу для
судового розгляду, а в даний час за розпорядженням голови апеляційного суду прийнята до провадження цього
суду по першій інстанції і її розгляд не закінчений.

Стосовно тривалого строку виконання судом першої інстанції вимог закону щодо апеляційного провадження
перевіркою встановлено, що апеляційна скарга надійшла від потерпілого Зозулі В.Л. 12.02.2007 р. і після
виконання вимог, передбачених ст. 349, 351 і 354 КПК України, справа разом з апеляцією 23.03.2007 р. була
направлена до апеляційного суду і визначена дата розгляду ним справи на 26.04.2007 р. заступником голови
Ленінського районного суду, а не суддею Клименком О.І.

Відповідно до ч. 2 ст. 31 Закону України " Про статус суддів" скасування чи зміна судового рішення не тягне за
собою дисциплінарної відповідальності судді, якщо при цьому не було допущено навмисного порушення закону
чи несумлінності, що потягло за собою істотні наслідки.

Таким чином, викладені обставини дають підстави зробити висновок про те, що хоча суддя Клименко О.І. по
зазначеній кримінальній справі допустив порушення вимог закону щодо строків судового розгляду, а також
ухвалив помилкову постанову про повернення справи на додаткове розслідування, яка скасована судом
апеляційної інстанції, але при цьому необхідно врахувати особливу складність та великий об'єм справи, по якій
він приймав рішення за своїм внутрішнім переконанням і не допускав навмисного порушення закону чи присяги
судді, а також не вчиняв дій, які могли викликати сумнів у його об'єктивності та неупередженості, що не потягло
за собою істотних наслідків.

На підставі викладеного кваліфікаційна комісія вважає, що відповідно до вимог ст. 97 Закону України "Про
судоустрій України", статей 6, 31 та 34 ч. 2 Закону України "Про статус суддів" немає підстав для порушення
відносно судді Ленінського районного суду м. Харкова Клименко О.І. дисциплінарного провадження та
обмежитись обговоренням.

Керуючись ст. 97—101 Закону України " Про судоустрій України", ст. 6, 31, 33 і 34 Закону України " Про статус
суддів", кваліфікаційна комісія

ВВИИРРІІШШИИЛЛАА::

Відносно судді Ленінського районного суду м. Харкова КЛИМЕНКА ОЛЕКСАНДРА ІЛЛІЧА обмежитись
обговоренням обставин, викладених у поданні, без притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

Рішення Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Харківського апеляційного округ може бути оскаржено
до Вищої ради юстиції протягом одного місяця.

Головуючий
Члени комісії: 



33

ІІННФФООРРММААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ВВІІССННИИКК  ВВИИЩЩООЇЇ  ККВВААЛЛІІФФІІККААЦЦІІЙЙННООЇЇ  ККООММІІССІІЇЇ  ССУУДДДДІІВВ  УУККРРААЇЇННИИ    ||    ВВИИППУУССКК  33((44    ||    22000077    ||

Ск
ла

д 
ко

м
іс

ій

ООккссееннееннккоо  ООллеегг  ММииккооллааййооввиичч  
Голова Кваліфікаційної комісії суддів військових судів України
суддя Військового апеляційного суду Центрального регіону, полковник юстиції

Народився у 1963 році у с. Жовтневе Лубенського району Полтавської області. У 1990 році
закінчив військово(юридичний факультет Військового інституту. Громадянин України.
Загальний стаж роботи в галузі права — 16 років. Стаж на посаді судді — 16 років.
Робота в минулому:
05.1983—08.1985 — Проходження військової строкової служби, Московська область
08.1985—06.1990 — Курсант Військового інституту, м. Москва
06.1990—08.1990 — У розпорядженні голови 64(го військового трибуналу
08.1990—10.1994 — Член 64 військового трибуналу (64 військового суду)
10.1994—11.1994 — У розпорядженні Міністерства оборони України
11.1994—06.1996 — Суддя Військового суду Черкаського гарнізону
06.1996—по цей час — Суддя Військового апеляційного суду Центрального регіону, м. Київ

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

Народилася 12 жовтня 1976 року у с.м.т. Народичі, Житомирської області. У 1998 році за(
кінчила Київський державний університет iм. Т.Г. Шевченка; спеціальність за освітою —
правознавство. Трудову діяльність розпочала у 1994 році інспектором відділу кадрів
управління капітального будівництва Київського політехнічного інституту. 3 1995 року
працювала помічником юриста малого підприємства "Імпульс" у місті Києві. 3 жовтня 1998
року працює в Міністерстві юстиції України: провідним консультантом, головним консуль(
тантом управління законодавства про правосуддя, охорону правопорядку та оборону, го(
ловним спеціалістом Департаменту законодавства про правосуддя, кримінального i
процесуального права та про адміністративну відповідальність, а з вересня 2003 року — на(
чальником відділу кримінального та процесуального права, начальником відділу з питань
забезпечення реалізації повноважень міністра юстиції у сфері судоустрою Департаменту
законодавства про правосуддя, правоохоронну діяльність та боротьбу із злочинністю. На(
казом міністра юстиції України від 22 березня 2006 року за № 17/5 Бісик Biкторію Олексан(
дрівну призначено членом Кваліфікаційної комісії суддів військових судів України.

ББррееддееллььоовв  ООллееккссааннддрр  ММииккооллааййооввиичч  
Суддя Військового апеляційного суду Центрального регіону України

Рік народження — 1952. Micцe народження — м. Котовськ Одеської області. Освіта —
вища. Закінчив у 1982 році військово(юридичний факультет Військового інституту у
м. Mосква.
Робота в минулому:
09.1970—11.1970 — Електрообмотувалыцик цукрового заводу, м. Котовськ
11.1970—06.1973 — Дійсна строкова служба , м. Севастополь
12.1973—02.1974 — Курсант 162(ої школи прапорщиків, м. Котовськ
02.1974—08.1977 — Інструктор, начальник таємної бібліотеки в/ч 77895, м. Котовськ
08.1977—06.1982 — Слухач Військового інституту, м. Москва
07.1982—08.1982 — У розпорядженні голови ВТ Алма(Атинського гарнізону, м. Алма(Ата

Кваліфікаційна комісія суддів військових судів України
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ій 08.1982—12.1985 — Член Військового трибуналу Алма(Атинського гарнізону м. Алма(Ата
12.1985—08.1990 — Заступник голови Військового трибуналу Алма(Атинського
гарнізону, м. Алма(Ата
08.1990—02.1993 — Голова військового трибуналу Душанбінського гарнізону, м. Душанбе
02.1993—04.1993 — В розпорядженні МО України, м. Київ
04.1993—12.1993 — Старший офіцер групи юридичної служби управління справами
МО України, м. Київ
12.1993—по цей час — Суддя Військового апеляційного суду Центрального регіону
України, м. Київ

ЗЗууббккоо  ЮЮрріійй  ГГррииггооррооввиичч

Народився 5 квітня 1962 року. Проходив військову службу в Афганістані. У  1999 році
закінчив Національну академію внутрішніх справ України. Державний службовець дру(
гого рангу. Працював першим заступником голови Державного комітету у справах вете(
ранів. Заслужений юрист України. Член депутатської фракції Соціалістичної партії
України. Член комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Член Тимчасової слід(
чої комісії Верховної Ради України з розслідування обставин організації підготовки та
видання посадовими особами Служби безпеки України незаконних наказів щодо прос(
луховування телефонних розмов та стеження за народними депутатами України, суддя(
ми Конституційного Суду України, суддями судів загальної юрисдикції i членами
Центральної виборчої комісії та виконання цих наказів. Член групи з міжпарламент(
ських зв'язків з Китайською Народною Республікою.

ММииххааллююкк  ВВаассиилльь  ООллееккссііййооввиичч
Підполковник юстиції, голова Військового місцевого суду Львівського гарнізону

1963 року народження, народився в м. Львів. Громадянин України. Освіта вища, закінчив
у 1988 році юридичний факультет Львівського державного університету iм. I.Франка. У
збройних силах з лютого 1995 року. Звання "Підполковник юстиції" присвоєно Указом
Президента № 478/2002 від 22.05.2002 року. 04.1981—04.1983 — дійсна строкова служба.
Республіка Афганістан. 09.1983—06.1988 — студент юридичного факультету Львівського
університету. 07.1988—02.1995 — слідчий, старший слідчий, помічник прокурора район(
ної прокуратури м. Львова, прокурор, старший прокурор Слідчого управління прокура(
тури Львівської області. 02.1995—08.1997 — суддя Військового суду гарнізону м. Львів.
08.1997—03.2000 — заступник голови Військового суду гарнізону м. Львів. 03.2000—
09.2000 — суддя Військового суду гарнізону м. Львів. 09.2000—02.2006 — заступник го(
лови Військового місцевого суду гарнізону м. Львів. 02.2006 — по цей час — Голова
Військового місцевого суду гарнізону м. Львів.

ММііккуулліінн  ВВііккттоорр  ППееттррооввиичч

Народився 7 вересня 1960 року в с. Свобода, Берегівського р(ну, Закарпатської області,
українець, одружений, має двох синів 1983 та 1989 років народження. 1967—1977 p. —
учень Слобідської середньої школи (Закарпатська область). 21.10.1978—1980 p. — стро(
кова військова служба у збройних силах. 06.1980—12.1980 p. — курсант Миколаївської
школи прапорщиків. 01.1981—08.1983 p. — командир взводу підвезення боєприпасів
(Південна група військ). 09.1983—08.1988 p. — слухач юридичного факультету Військо(
вого інституту Міністерства оборони СРСР (м. Москва). 08.1988—08.1992 p. — суддя Вій(
ськового трибуналу Уссурійського гарнізону (Приморський край).  08.1992—02.1995 p.
— старший слідчий слідчого відділу УСБУ Закарпатської області. 02.1995—03.1998 p. —
аспірант Академії СБ України (м. Київ). 03.1998—09.2000 p. — старший викладач кафед(
ри кримінального права i кримінального процесу Національної академії СБ України.
09.2000—07.2006 p. — завідувач кафедри кримінального права i кримінального процесу
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ійНаціональної академії СБ України. 07.2006—08.2006 p. — тимчасово виконуючий
обов'язки ректора Національної академії СБ України. 08.2006—12.2006 p. — перший про(
ректор Національної академії СБ України. 21.12.2006 р. — ректор Національної академії
СБ України. Науковий ступінь — з червня 1998 р. — кандидат юридичних наук. Вчене
звання — з грудня 2006 р. — професор кафедри кримінального права i кримінального
процесу. Військове звання — із серпня 2002 р. — полковник. За рішенням Київської місь(
кої ради від 2 березня 2006 року — уповноважений Кваліфікаційної комісії суддів вій(
ськових судів України.

ППееррееццьь  ВВооллооддииммиирр  ДДммииттррооввиичч

Народився 1 січня 1947 року в м. Жашкові Черкаської області в родині службовця.
Після закінчення Жашківської середньої школи № 1 навчався на юридичному
факультеті Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Після закінчення
університету в 1968 р. за власним бажанням був призваний на військову службу в
органи військової прокуратури, де перебував до звільнення в 1999 р. з посади
начальника відділу Генеральної прокуратури України. Полковник юстиції. Зараз
працює завідувачем відділу соціальних i культурних прав громадян Департаменту
соціально(економічних та культурних прав громадян Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини.

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

Народився 14 жовтня 1976 року у смт. Зеленогірське, Любашівського району, Одеської
області. У 1998 році закінчив Міжнародний Соломонів університет; спеціальність за ос(
вітою — правознавство. Трудову діяльність розпочав у 1998 році в Міністерстві юстиції
України, де послідовно обіймав посади головного спеціаліста, заступника начальника
управління, заступника директора Департаменту законодавства про правосуддя, кримі(
нального i процесуального права та про адміністративну відповідальність.
3 жовтня 2001 року — служба в органах кримінально(виконавчої системи Державного
департаменту України з питань виконання покарань. 3 грудня 2001 року — заступник
директора Департаменту законодавства про правосуддя, кримінального i процесуаль(
ного права та про адміністративну відповідальність Міністерства юстиції України. 3
листопада 2002 року — директор Центру правової реформи i законопроектних робіт
при Міністерстві юстиції України. 3 грудня 2003 року — директор Департаменту зако(
нодавства про правосуддя, правоохоронну діяльність та боротьбу iз злочинністю Мі(
ністерства юстиції України. У 2004 році отримав відзнаку Міністерства юстиції
України — знак "За заслуги". Наказом в.о. мiністра юстиції України від 3 лютого 2005
року за № 218/7 Рябошапку Руслана Георгійовича призначено членом Кваліфікацій(
ної комiciї суддів адміністративних судів України.

ССееммееннччуукк  ООллееккссааннддрр  ВВаассииллььооввиичч
Заступник голови Військового місцевого суду Миколаївського гарнізону, майор юстиції

Народився 22 листопада 1966 року в м. Караганді (Казахстан). 3 1985 по 1987 рік
проходив строкову службу в Радянській Армії. Трудову діяльність розпочав з 1987 року.
У 1994 році закінчив юридичний інститут Одеського державного університету
ім. I.I. Мечникова. 3 1992 року працював помічником голови Заводського районного
суду м. Миколаєва. У 1995 році призначено суддею військового суду Миколаївського
гарнізону. У липні 2000 року обрано суддею безстроково. 21 січня 2001 року призначено
заступником голови Військового суду Миколаївського гарнізону. Суддя другого кваліфі(
каційного класу.



36

ІІННФФООРРММААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ВВІІССННИИКК  ВВИИЩЩООЇЇ  ККВВААЛЛІІФФІІККААЦЦІІЙЙННООЇЇ  ККООММІІССІІЇЇ  ССУУДДДДІІВВ  УУККРРААЇЇННИИ    ||    ВВИИППУУССКК  33((44    ||    22000077    ||

Ск
ла

д 
ко

м
іс

ій ТТооррооппееннккоо  ММииккооллаа  ВВаассииллььооввиичч

Народився у 1957 році у с. Чортория Іллінського району Вінницької області. Закінчив в
1985 році Харківський юридичний інститут. Полковник юстиції.
09.1973—03.1977 — учень Гайсинського медичного училища. 03.1977—05.1977 —
фельдшер колгоспного профілакторія колгоспу "Авангард" с. Чортория Іллінського р(ну
Вінницької обл. 05.1977—05.1979 — дійсна строкова служба. 11.1979—03.1980 —
завідуючий фельдшерсько(акушерським пунктом. 04.1980—08.1981 — помічник
ентомолога. 09.1981—07.1985 — студент Харківського юридичного інституту. 07.1985—
06.1987 — слідчий Тальнівського райвідділу внутрішніх справ. 06.1987—12.1988 — суддя
Тальнівського районного суду. 12.1988—12.1994 — голова Тальнівського районного суду.
01.1995—04.1998 — заступник голови Військового суду Черкаського гарнізону.
04.1998 — по цей час — голова Військового суду Черкаського гарнізону.

ЮЮннееннккоо  ММииккооллаа  ООллееккссааннддррооввиичч

Народився 23 жовтня 1960 року в селі Дубова Жмеринського району Вінницької області,
українець. Закінчив Харківський юридичний інститут у 1988 році, по спеціальності —
правознавство, присвоєно кваліфікацію — юрист, полковник юстиції, одружений, має
дочку i сина. 01.09.1975—03.03.1979 — студент автомобільно(шляхового технікуму м.
Бар Вінницької області. 10.04.1979 — 11.05.1981 — навчання i служба в Радянській Армії.
Заступник командира взводу (військова частина 22635, м. Рубцовськ Алтайського краю).
09.06.1981 — 19.10.1981 — шляховий робочий шляхового ремонтного пункту Шляхової
експлуатаційної дільниці № 644 м. Антрацит Луганської області. 23.11.1981 —07.12.1981
— шляховий робочий Шляхової експлуатаційної дільниці міського комунального
господарства м. Жмеринка Вінницької області. 09.12.1981—03.08.1981 — заступник на(
чальника Професійної пожежної частини № 6 м. Жмеринка Вінницької області.
09.08.1981—22.07.1983 — інженер(будівельник Хутрової фабрики м. Жмеринка Він(
ницької області. 10.08.1983—22.08.1984 — начальник караулу Професійної пожежної
частини № 6 м. Жмеринка Вінницької області. 01.09.1984—30.06.1988 — студент
Харківського юридичного інституту. 01.09.1988—03.01.1992 — оперативний уповнова(
жений Здолбунівського райвідділу УКДБ(УСНБУ по Рівненській області. 27.01.1992—
03.01.1993 — викладач, завідувач юридичним відділенням Радгоспу(технікуму м. Рівне.
03.01.1993—15.03.1993 — юрисконсульт Залізничної станції м. Рівне. 15.03.1993—
29.07.1994 — помічник транспортного прокурора м. Рівне. 03.08.1993—27.12.1994 —
суддя Військового суду Рівненського гарнізону, без права розгляду справ, м. Рівне.
27.12.1994—19.01.1999 — суддя Військового суду Рівненського гарнізону з правом
розгляду справ, м. Рівне. 11.12.1995 — присвоєно п`ятий кваліфікаційний клас.
30.06.1998 — присвоєно четвертий кваліфікаційний клас. З 19.01.1999 — по цей час —
суддя Військового апеляційного суду Військово(морських сил, м. Севастополь.
02.03.2000 — обраний суддею України безстроково. 05.06.2001 — присвоєно третій
кваліфікаційний клас. 07.07.2005 — присвоєно другий кваліфікаційний клас достро(
ково.
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ББааллааццььккаа  ГГааллииннаа  ООллееккссааннддррііввннаа
Голова Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Київського апеляційного округу,
суддя Апеляційного суду міста Києва

Народилася 21 червня 1961 р. у м. Києві. Трудову діяльність розпочала в 1984 р. секретарем
судового засідання Київського міського суду. З 1984 до 1994 р. працювала консультантом
по судовій статистиці та спецроботі, головним консультантом по спецроботі та
обчислювальній техніці Київського міського управління юстиції. У 1987 р. закінчила
юридичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. З 1994 р. по
теперішній час займає посаду судді Апеляційного суду міста Києва (Київського міського
суду). Має перший кваліфікаційний клас судді. У 2002 р. була обрана членом — секретарем
Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Київського апеляційного округу, а з грудня
2005 року по теперішній час — голова цієї комісії.

ББооййччуукк  ММииккооллаа  ААннддррііййооввиичч

Народився 22 січня 1969 року в селі Пищики Сквирського району Київської області. З 1976
по 1986 рік навчався в Пищиківській середній школі. Після закінчення школи в 1986 році
вступив до Донецького військово(політичного училища, яке закінчив з відзнакою в 1990
році. З 1990 року проходив службу в військах урядового зв'язку, з 1993 року — в Службі
безпеки України в м. Києві. Закінчив Національну академію Служби безпеки України. У
1998 році був відряджений працювати до Київської міської ради. На даний час —
начальник управління Департаменту захисту національної державності та боротьби з
тероризмом Служби безпеки України. У 2001 році закінчив юридичний факультет
Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Навчається в ад'юнктурі
Національної академії Служби безпеки України. Займається науковою роботою в сфері
політології: досліджує проблеми сучасного політичного процесу в Україні, становлення
місцевого самоврядування та забезпечення національної безпеки. У 2002 та 2006 роках
обраний депутатом Київської міської ради. У 2006 році присвоєно звання почесного
професора НПУ ім. Драгоманова. Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради
України. Одружений, виховує сина.

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 юридич(
ну освіту. У 1999 році закінчив Київський державний університет ім. Т. Шевченка. Упро(
довж 1999—2000 рр. працював за контрактом на посаді юрисконсульта Національної
гвардії України. З травня 2000 р. по цей час працює у Секретаріаті Уповноваженого Вер(
ховної Ради України з прав людини. Державний службовець 5 рангу.
Розпорядженням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини № 10/7(04 від
05.11.2004 р. призначений до складу Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів
Донецького апеляційного округу. 26 вересня 2005 р. розпорядженням Уповноваженого
з прав людини № 11/7(05 призначений до новообраного складу Кваліфікаційної комісії
Донецького апеляційного округу.

Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів 

Київського апеляційного округу
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ій ЛЛееввччуукк  ООллеегг  ДДммииттррооввиичч
Заступник голови Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Київського апеляційного
округу

Народився 4 вересня 1957 року в м. Козятин Вінницької області.
Після закінчення у 1975 році середньої школи проходив строкову військову службу в
збройних силах СРСР з 1976 по 1978 рік.
З 1978 до 1984 року навчався на юридичному факультеті Київського державного уніве(
рситету ім. Т.Г.Шевченка, після його закінчення працював слідчим Вишгородського РВ
ВС УВС Київської області.
У 1984 — 1992 роках працював адвокатом Київської обласної колегії адвокатів, а в грудні
1992 року обраний суддею Вишгородського районного суду Київської області.
З липня 1999 року — суддя Апеляційного суду Київської області, заступник голови
судової колегії в кримінальних справах.

РРааддччееннккоо  ННааддііяя  ТТииммооффііїїввннаа
заступник начальника юридичного управління апарату виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Народилася 20 вересня 1954 року на Вінниччині.
Трудову діяльність розпочала у 1972 році секретарем Радянського районного відділу
внутрішніх справ м. Києва. У 1981 році закінчила Київський державний університет
ім. Тараса Шевченка, юридичний факультет.
З 1978 до 1987 року працювала юрисконсультом, провідним юрисконсультом Укрміж(
колгоспбуду, а потім Украгробуду.
З 1990 до 1996 року — юрисконсульт, начальник юридичного відділу Міністерства
побутового обслуговування, а потім Укрсоюзсервісу.
З березня 1996 року — завідуюча сектором, заступник начальника юридичного відділу
Київської міської державної адміністрації.
Відповідно до рішення Київської міської ради від 06.10.2005 № 33/3497 вдруге
призначена членом Київської окружної каліфікаційної комісії суддів загальних судів.
Заслужений юрист України.

РРееййннаарртт  ІІййяя  ММааттввііїїввннаа
Заступник голови Печерського районного суду м. Києва.

Народилася 17 серпня 1965 р. у м. Кінгісепп, Естонія. Трудову діяльність розпочала у
червні 1983 р. секретарем судових засідань Радянського районного суду м. Києва. У
1993 р. закінчила юридичний факультет Київського державного Університету
ім. Т.Г. Шевченка. У грудні 1993р. рішенням сесії Київської міської ради була обрана суд(
дею Радянського районного суду м. Києва. З серпня 1998 р. по 2001 р. працювала суд(
дею, заступником голови Старокиївського районного суду м. Києва, з 2001 р. по
теперішній час — заступник голови Печерського районного суду м. Києва.

ССттаадднніікк  ГГееннннааддіійй  ВВаассииллььооввиичч

Народився 1 вересня 1968 року у м. Олександрія Кіровоградської області. Вища освіта:
Кіровоградський педагогічний інститут, історичний факультет — 1992 рік; Київський
університет ім. Т.Г. Шевченка — 1999 рік (юридична освіта).
Трудова діяльність:
04.1999—02.2001 — державний виконавець відділу державної виконавчої служби
Печерського районного управління юстиції у м. Києві
02.2001—11.2001 — заступник начальника відділу державної виконавчої служби
Печерського районного управління юстиції у м. Києві
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ій11.2001—03.2004 — заступник начальника Голосіївського районного управління
юстиції у м. Києві, начальник державної виконавчої служби
03.2004—08.2005 — заступник начальника Київського обласного управління юстиції —
начальник відділу державної виконавчої служби
08.2005—04.2006 — начальник Державної виконавчої служби Київської області
04.2006—07.2006 — заступник директора департаменту Державної виконавчої служби
Міністерства юстиції України
07.2006—09.2006 — директор департаменту Державної виконавчої служби Міністерства
юстиції України
09.2006—02.2007 — начальник Державної виконавчої служби Київської області
02.2007— по цей час — начальник Головного управління юстиції у Київській області

ССттееццееннккоо  ГГааннннаа  ППииллииппііввннаа

Народилась у 1941 році у с. Пересічне Дергачівського району Харківської області. Здо(
була у 1968 році вищу освіту у Харківському юридичному інституті ім. Ф.Е. Дзер(
жинського за спеціальністю правознавство. Загальний стаж роботи на посаді судді —
30 років.
Трудова діяльність:
03.1961—03.1963 — секретар судового засідання Дзержинського народного суду м.
Кривий Ріг
03.1963—11.1964 — секретар прокуратури Інгулецького району Дніпропетровської
області
04.1965—10.1965 — юрисконсульт відділу робітничого постачання Північного гір(
ничо(збагачувального комбінату, м. Терни Дніпропетровської області
10.1965—09.1968 — юрисконсульт Криворізької фірми "Меблі", м. Кривий Ріг
03.1969—11.1969 — юрисконсульт Криворізького сурикового заводу, м. Кривий Ріг
02.1971—12.1973 — адвокат юридичної консультації Центрального міського району,
м. Кривий Ріг
12.1973—06.1975 — завідуюча юридичною консультацією Криворізького району
м. Кривий Ріг
06.1975—04.1976 — старший консультант відділу виконкому Черкаської областної
ради народних депутатів трудящих, м. Черкаси
04.1976—06.1977 — суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси
06.1977—07.2003 — суддя Черкаського обласного, тепер Апеляційного суду Черкась(
кої області
07.2003—16.08.2006 — заступник голови судової палати в кримінальних справах
Апеляційного суду Черкаської області
13 грудня 2003 року — присвоєно почесне звання "Заслужений юрист України"

ЩЩееррббааккоовв  ООллееккссааннддрр  ССееррггііййооввиичч
Суддя Апеляційного суду Чернігівської області

Народився 10 січня 1953 року в м. Ніжині Чернігівської області. Трудову діяльність
розпочав в 1970 році. Має вищу педагогічну та юридичну освіту.
У 1988 році закінчив Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е. Дзержинського.
У червні 1989 року обраний народним суддею Чернігівського районного суду Черні(
гівської області.
Постановою Верховної Ради України від 23 грудня 1993 року обраний суддею
Чернігівської обласного суду, у березні 2004 року обраний суддею безстроково.
8 листопада 2006 року призначений заступником голови судової палати у кримінальних
справах апеляційного суду Чернігівської області. Має перший кваліфікаційний клас.
В 2005 році рішенням конференції суддів Чернігівської області вдруге обраний членом
Київської окружної кваліфікаційної комісії суддів загальних судів.
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ій ЮЮррооввссььккаа  ГГааллииннаа  ВВааллееннттииннііввннаа
Суддя Апеляційного суду Київської області,
секретар Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Київського апеляційного округу

Народилась 30 листопада 1961 року в м. Хмельницькому. Трудову діяльність розпочала
в 1979 році секретарем судового засідання Хмельницького обласного суду. У 1985 році
отримала вищу юридичну освіту в Харківському юридичному інституті ім. Ф.Е.Дзер(
жинського; спеціальність за освітою — правознавство. З 1985 по 1986 р. — державний
нотаріус Хмельницької районної державної нотаріальної контори, з 1986 по 1988 р. —
старший консультант по нотаріату відділу юстиції Хмельницького облвиконкому, з 1988
по 1993 р. — адвокат Хмельницької міської юридичної консультації.
23 грудня 1993 року постановою Верховної Ради України обрана суддею Хмельницького
обласного суду, з 1999 по 2001 рік — суддя Київського обласного суду, з 2001 по теперіш(
ній час — суддя Апеляційного суду Київської області. Має перший кваліфікаційний клас
судді (1.10.2004 р.). Нагороджена Почесною грамотою Верховного суду України та Ради
суддів України. Викладач Академії суддів України. Член Кваліфікаційної комісії суддів
загальних судів Київського апеляційного округу з 2002 року. 23 грудня 2005 року на ор(
ганізаційному засіданні обрано секретарем Кваліфікаційної комісії суддів загальних су(
дів Київського апеляційного округу.

ЯЯщщееннккоо  ННііннаа  ВВііккттооррііввннаа
Директор департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських об'єднань
Міністерства юстиції України, 
заслужений юрист України

Народилась 6 жовтня 1963 року на Полтавщині.
З 1983 по 1991 рік працювала в системі соціального захисту.
З 1991 по 2000 рік працювала в центральному апараті Міністерства юстиції України:
спеціалістом, заступником начальника управління, начальником управління, дирек(
тором департаменту. З 11.09.2000 року по 05.02.2007 рік — начальник Київського облас(
ного управління юстиції.
З 6 лютого по даний час — директор Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських
об'єднань Міністерства юстиції України.




