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За підтримки проекту "Україна: верховенство права"

Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Ви@

щою кваліфікаційною комісією суддів України спільно з

Вищою радою юстиції, Державною судовою адміні@

страцією України організовано та проведено серію

семінарів у містах Одесі (21—22 лютого 2008 року), Хар@

кові (25—26 лютого 2008 року) та Львові (28—29 люто@

го 2008 року) на тему "Забезпечення діяльності

кваліфікаційних комісій суддів: добір кандидатів, атес@

тація і дисциплінарна відповідальність суддів".

У роботі семінарів прийняло участь більше 170 учас@

ників, зокрема: члени Вищої кваліфікаційної комісії

суддів України (далі — ВКК СУ), голови та члени

кваліфікаційних комісій суддів (далі — ККС) загальних

судів, кваліфікаційних комісій суддів спеціалізованих

судів, представники Вищої ради юстиції (далі — ВРЮ) та

Секретаріату Президента України, начальники та спе@

ціалісти територіальних управлінь Державної судової

адміністрації (далі — ТУ ДСА).

Звертає на себе увагу важливість цих заходів — впер@

ше керівники п'яти державних органів, відповідальних за

добір, призначення, атестацію суддів та притягнення їх

до дисциплінарної відповідальності, активно обговорю@

вали існуючі проблеми і виробляли пропозиції для підви@

щення ефективності цих процедур. Під час роботи

семінарів члени ВКК СУ, регіональних ККС та представ@

ники ВРЮ визнали наявність недоліків, неузгодженості

дій різних інституцій і відкрито обговорили методи ви@

роблення стандартизованих підходів до їх вирішення.

Так, ситуація адміністрування процесів має багато

відмінностей у різних регіонах. Одним із прикладів неуз@

годженостей є те, що ТУ ДСА утворено відповідно до те@

риторіального устрою нашої держави (в областях, АР

Крим, містах Києві та Севастополі), а ККС діють в апе@

ляційних округах, які об'єднують декілька областей. Тому

практично всі учасники заходів підтримали ідею повер@

нення розташування ККС за обласним принципом.

Відкривали семінари Голова ВКК СУ, суддя Верховно@

го Суду України Ігор Самсін, Голова Вищої ради юстиції

Лідія Ізовітова та керівник проекту USAID "Україна: вер@

ховенство права" Девід М. Вон.

Голова Судової палати в адміністративних справах Вер@

ховного Суду України Віктор Кривенко розповів про добір

суддівських кадрів і відповідальність суддів у нових проек@

тах законів "Про судоустрій України" та "Про статус суддів".

Начальник управління кадрового забезпечення апе@

ляційних і місцевих судів та державної служби ДСА Ук@

раїни Володимир Гайдученко зупинився на якості

підготовки матеріалів ТУ ДСА щодо призначення на по@

саду судді кваліфікаційними комісіями суддів. З метою

належного забезпечення підготовки та розгляду ма@

теріалів учасники семінарів прийшли до висновку щодо

необхідності опрацювати спільно з ВРЮ питання мож@

ливості видання окремого збірника з переліком та вимо@

гами до документів для кандидата на посаду судді.

Про порядок проведення кваліфікаційного іспиту і

надання рекомендації на посаду судді та формування

кадрового резерву кандидатів на посаду судді допо@

відали голова ККС загальних судів Одеського апеля@

ційного округу Анатолій Бабій, голова ККС загальних

судів Харківського апеляційного округу Юрій Долгов і

член цієї ж комісії Іван Струк, голова ККС загальних

судів Львівського апеляційного округу Юрій Макаров.

Співдоповідачем з цих питань була Любов Маруліна,

начальник відділу забезпечення діяльності квалі@

фікаційних комісій суддів — Секретаріату ВКК СУ. За

результатами обговорення цього питання учасники

форуму дійшли згоди, що необхідно розробити єдині

вимоги до документів і запровадити єдину для всіх

ККС процедуру проведення кваліфікаційного іспиту

на конкурсних засадах і зарахування кандидатів до ка@

дрового резерву за результатами кваліфікаційного

іспиту. Звернуто увагу ККС щодо більш вимогливого

ставлення до кандидатів, які перебувають у кадровому

резерві, в частині вивчення моральних та особистих

якостей під час рекомендування їх для призначення на

посаду судді.

Серед інших питань, винесених на обговорення,

найбільший інтерес в учасників викликали також і про@

блематика процесу призначення суддів в Україні в сучас@

них умовах; підготовка і розгляд ККС матеріалів щодо

присвоєння кваліфікаційних класів та звільнення суддів;

дисциплінарне провадження стосовно суддів і неузгод@

женості діючого законодавства; виконання рішень ВКК

СУ; Типовий регламент роботи ККС і проблемні питан@

ня роботи ККС тощо.

ЧЛЕНИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ КОМІСІЙ СУДДІВ, ПРЕДСТАВНИКИ ВИЩОЇ

РАДИ ЮСТИЦІЇ, ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ ТА

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УПРАВЛІНЬ, СЕКРЕТАРІАТУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

ОБГОВОРИЛИ ШЛЯХИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ З ДОБОРУ,

АТЕСТАЦІЇ ТА ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУДДІВ

Заступник директора Департаменту з питань суддівства — начальник відділу організаційного

забезпечення діяльності кваліфікаційних комісій суддів Державної судової адміністрації України —

Секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Маруліна Л. О.
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Минув рік після успішного проведення проек@

том "Україна: верховенство права" у співпраці з

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України

серії семінарів@тренінгів для голів і членів всіх

кваліфікаційних комісій під назвою "Підбір суд@

дівських кадрів і дисциплінарна відповідальність

суддів" в містах Києві, Івано@Франківську та До@

нецьку. Основною метою зазначених заходів було

поширення іноземного та світового досвіду з пи@

тань підбору кандидатів та призначення на посаду

судді, а також притягнення до дисциплінарної

відповідальності суддів. Тоді разом з українськими

фахівціями в якості тренерів виступила досить ве@

лика команда іноземних експертів, серед яких бу@

ли судді із США — Бетті Барто, із Франції — Денніс

Жордель, з Німеччини — Корнелія Вьольк, з Ли@

товської Республіки — Віргіліюс Валанчюс, з

Російської Федерації — Олександр Єфанов та ди@

ректор Російсько@американського суддівського

партнерства, кандидат юридичних наук Олек@

сандр Шібанов1. 

Багато чого відбулося з того часу. Сьогодні пе@

ред кваліфікаційними комісіями та іншими уста@

новами, що здійснюють свою діяльність у сфері

добору суддівських кадрів та притягнення суддів

до дисциплінарної відповідальності, стають нові

виклики, особливо в контексті судової та консти@

туційної реформ. 

Проект "Україна: верховенство права" (Проект)

цього року на пропозицію Вищої кваліфікаційної

комісії суддів України (ВККСУ) організував нову

серію семінарів на тему "Забезпечення діяльності

кваліфікаційних комісій суддів: добір кандидатів,

атестація і дисциплінарна відповідальність суд@

дів"2, які також проведені в регіонах України (в

м. Одесі, м. Харкові і м. Львові). На цей раз, крім

голів та членів кваліфікаційних комісій суддів

(ККС), учасниками семінарів стали начальники,

спеціалісти та технічні секретарі територіальних

управлінь Державної судової адміністрації Ук@

раїни. Крім членів ВККСУ, голів та членів кваліфі@

каційних комісій суддів (ККС) загальних та

спеціалізованих судів, працівників Секретаріату

ВККСУ та Державної судової адміністрації (ДСА), в

семінарах взяли участь представники Секре@

таріату Президента, Вищої ради юстиції (ВРЮ),

судді Верховного Суду України (ВСУ), Вищого

господарського суду України (ВГСУ) та Вищого

адміністративного суду України (ВАСУ). Таким

чином було реалізовано задум Проекту про залу@

чення до обговорення нагальних проблем пред@

ставників всіх установ, які здійснюють підготовку

матеріалів кандидатів на посаду судді, забезпечу@

ють атестацію суддів та ведення дисциплінарних

справ суддів. 

Теми для обговорення були запропоновані

ВККСУ, виходячи з існуючої практики у сфері до@

бору, атестації та притягнення до дисциплінарної

відповідальності суддів та необхідності розв'язан@

ня нагальних потреб, якими є підготовка і розгляд

кваліфікаційною комісією суддів матеріалів щодо

присвоєння кваліфікаційних класів та звільнення

суддів, порядок проходження матеріалів, якість

підготовлених матеріалів, виготовлення проектів

рішень, процедура прийняття рішень і необхід@

ність розроблення єдиних зразків документів для

застосування в діяльності кваліфікаційних комісій,

а також виконання рішень ВККСУ. Основним за@

вданням цих заходів стало знаходження шляхів

розв'язання практичних проблем та виробка про@

позицій з удосконалення системи добору та при@

тягнення до відповідальності суддів. 

Семінари відкривав керівник проекту "Україна:

верховенство права" Девід M. Вон, а роботою ке@

рували Голова Вищої кваліфікаційної комісії

суддів України Ігор Самсін, члени Вищої

ПРОВЕДЕНО СЕРІЮ СЕМІНАРІВ ДЛЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ

КОМІСІЙ І ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Радник з питань права і політики, 

Проект "Україна: верховенство права"

Бірюков О.М.

1 Більше про цей захід див: Бірюков О.М. Реалізована спільна програма з проведення серії семінарів@тренінгів для членів

кваліфікаційних комісій // Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. — 2007. —№ 1(2). —С. 37—39. Вісник в електронній

формі розміщений на сторінці проекту "Україна: верховенство права" в мережі Інтернет за адресою: http://www.ukrainerol.org.ua/. 

2 Серію семінарів було організовано за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Україна:

верховенство права". Мета проекту — сприяння утвердженню верховенства права в Україні через сприяння завершенню судової

реформи, збільшення прозорості та підзвітності судової системи, поліпшення обізнаності громадян зі судовою системою та

зростання довіри суспільства до судової влади.
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кваліфікаційної комісії суддів України Василь

Філатов та Ніна Фадеєва, що дозволило вдало уп@

равляти складними обговореннями і спрямовува@

ти учасників заходів на вироблення практичних

рекомендацій. 

Основними доповідачами на всіх трьох заходах

були Володимир Гайдученко, начальник уп@

равління кадрового забезпечення апеляційних і

місцевих судів та державної служби ДСА, який у

своїх виступах зупинявся на процедурі розгляду

матеріалів щодо призначення кандидатів на по@

саду судді, та Любов Маруліна, начальник відділу

організаційного забезпечення діяльності квалі@

фікаційних комісій суддів ДСА і голова Секре@

таріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів Ук@

раїни, яка представила Типовий регламент роботи

кваліфікаційної комісії суддів та коментувала ос@

новні положення Рішення ВККСУ від 13 грудня

2007 року, в якому було висловлена позиція

ВККСУ щодо застосування вимог статті 91 Закону

України "Про судоустрій України". Доповідачі бра@

ли активну участь в обговоренні всіх питань, вине@

сених на широке обговорення. На місцях існуючу

практику представляли голови і члени регіональ@

них ККС, а з проблемами, з якими стикаються

працівники зазначених установ при підготовці

документів, ділилися голови і спеціалісти тери@

торіальних управлінь ДСА.

В м. Одесі (21—22 лютого 2008 року) Голова Су@

дової палати в адміністративних справах ВСУ

Віктор Кривенко доповів про стан розробки за@

конопроектів про судоустрій та статус судді.

Завідуюча відділом підготовки матеріалів про при@

значення суддів Управління з питань призначення

та звільнення суддів за загальних обставин ВРЮ

Людмила Скомороха розповіла про вимоги чин@

ного законодавства щодо підготовки матеріалів

кандидата на посаду судді, так і дисциплінарної

справи, а також звернула увагу на окремі пробле@

ми, пов'язані з підготовкою матеріалів.

Про порядок проведення кваліфікаційного

іспиту з метою рекомендації на посаду судді та

формування кадрового резерву кандидатів на по@

саду судді говорив Анатолій Бабій, а начальник

сектору забезпечення діяльності кваліфікаційної

комісії Одеського апеляційного округу Лариса

Єршова зупинилася на існуючій практиці та пред@

ставила окремі приклади виконання такої роботи

в Одеській області з окресленням проблемних пи@

тань.

Ігор Самсін Віктор Кривенко

Любов Маруліна
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В Харкові (25—26 лютого 2008 року) семінар

відкрили Голова Вищої кваліфікаційної комісії

суддів України суддя Ігор Самсін то Голова Вищої

ради юстиції України Лідія Ізовітова. Пані Ізовіто@

ва Л.П. відповіла на численні запитання учасників

семінару та прокоментувала практику роботи

ВРЮ.

Юрій Долгов, голова Кваліфікаційної комісії

суддів загальних судів Харківського апеляційного

округу та Іван Струк, член Кваліфікаційної комісії

суддів загальних судів Харківського апеляційного

округу, поділися практикою підготовки матеріалів

та прийняття рішень Кваліфікаційною комісією

суддів загальних судів Харківського апеляційного

округу. 

Семінар у Львові (28—29 лютого 2008 року) був

заключним у серії семінарів на цю тему. Учасника@

ми заходу стали близько 60 голів і членів

кваліфікаційних комісій суддів, співробітників те@

риторіальних відділень Державної судової адмі@

ністрації цього регіону. У роботі семінару взяли

участь заступник голови Державної судової

адміністрації пані Ольга Булка, член Вищої ради

юстиції Сергій Сафулько та представник Сек@

ретаріату Президента Руслан Кирилюк. У цьому

заході активну участь в обговоренні взяли пред@

ставники ККС спеціалізованих судів: Ольга Подо@

ляк, голова Кваліфікаційної комісії господарських

судів, Сергій Сергейчук, голова Кваліфікаційної

комісії адміністративних судів, а також судді Ви@

щого адміністративного суду України: Микола

Сірош і Олександр Мельничук, а також Олег Ба@

чун, голова Окружного адміністративного суду

міста Києва.

Про забезпечення територіальним управлін@

ням ДСА діяльності кваліфікаційних комісій

суддів доповіли Віталій Тертичний, начальник те@

риторіального управління ДСА у Львівській об@

ласті, та Юрій Макаров, голова Кваліфікаційної

комісії суддів загальних судів Львівського апе@

ляційного округу. 

Важливість цих заходів полягає в тому, що

вперше керівники та представники державних

органів, які відповідають за добір суддів, призна@

чення суддів та притягнення суддів до дис@

циплінарної відповідальності, зібралися разом і

обговорили шляхи подолання наявних проблем

в існуючій системі. Під час семінарів представни@

ки ВККСУ, регіональних і спеціалізованих ККС,

ВРЮ та Секретаріату Президента України визна@

ли наявність недоліків, неузгодженостей дій

різних інституцій та відкрито говорили про по@

шук шляхів їх розв'язання. 

Так, зокрема, було виявлено, що ситуація

адміністрування процесів дуже різниться поміж

різними регіонами. Іншим прикладом неузгод@

женостей є те, що ДСА веде свою діяльність по

областям, а кваліфікаційні комісії прив'язані до

апеляційних округів (десять регіональних ККС,

спеціалізовані ККС адміністративних, госпо@

дарських і військових судів та Вища кваліфі@

каційна комісія суддів). У цьому контексті

практично всі учасники заходу підтримали ідею

повернення ККС до розташування за обласним

принципом. 

Окремою темою обговорення стало питання

щодо необхідності розв'язання проблеми існуван@

ня кадрового резерву на посаду судді.

Лідія Ізовітова

Ольга Булка
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Існування в державі судової влади випливає з

принципу розподілу влади (ст. 6 Основного Зако@

ну України)1 та носить об'єктивний характер і зу@

мовлено необхідністю правового вирішення

соціальних конфліктів правового характеру, що

виникають у демократичній державі. Саме судовій

владі держава доручає прийняття рішень ім'ям Ук@

раїни на засадах верховенства права, які в першу

чергу спрямовані на захист прав і свобод людини.

Незалежна, соціальна, правова держава не може

існувати без чітко визначеного місця судової вла@

ди в державному механізмі. Конституція України2

(частина перша статті 124) закріплює виключне

право здійснення правосуддя лише судами.

Носіями судової влади в Україні виступають про@

фесійні судді, які при здійсненні правосуддя є не@

залежними і підкоряються лише закону.

Права і свободи людини і громадянина захища@

ються судом. Кожному гарантується право на ос@

карження в суді рішень, дій чи бездіяльності

органів державної влади, органів місцевого само@

врядування, посадових і службових осіб. (стаття 55

Конституції України)3.

Justitia est fundamentum regni — правосуддя —

фундамент держави4. Проте, наскільки міцним та

надійним буде цей фундамент насамперед зале@

жить від того з чого він зроблений, чи вірніше бу@

де сказати, з кого він складається. 

Судді є посадовими особами судової влади, які

відповідно до Конституції України наділені повно@

важеннями здійснювати правосуддя і виконувати

свої обов'язки на професійній основі в Консти@

туційному Суді України та судах загальної юрис@

дикції5. 

Українським законодавством встановлено пев@

ний порядок формування суддівського корпусу.

Однак, є актуальним питання щодо досконалості

та ефективності процесу призначення суддів,

оскільки головною метою повинно бути саме

створення таких умов, за яких судова влада буде

поповнюватись високопрофесійними судовими

кадрами. 

Процедура добору, призначення та обрання

суддів в Україні регламентується Конституцією

України і Законами України "Про судоустрій

України", "Про статус суддів", "Про порядок об@

рання на посаду та звільнення з посади про@

фесійного судді Верховною Радою України", а

також Положенням "Про порядок розгляду пи@

тань та підготовки матеріалів щодо призначення

на посаду професійного судді вперше", затверд@

женим Указом Президента України № 697/2004

від 30.06.2004 р. 

Особа, яка виявила бажання зайняти посаду

судді вперше, повинна відповідати вимогам чин@

ного законодавства, що висуваються до кандидатів

на посаду професійного судді. Тобто відповідати

вимогам ст. 127 Конституції України, ст. 7 Закону

України "Про статус суддів" та ст. 59, 60 Закону

України "Про судоустрій України". На посаду судді

може бути рекомендований кваліфікаційною

комісією суддів громадянин України, не молодший

двадцяти п'яти років, який має вищу юридичну

освіту і стаж роботи в галузі права не менше ніж

три роки, проживає в Україні не менш як десять

років і володіє державною мовою. Суддями

спеціалізованих судів можуть бути особи, що ма@

ють фахову підготовку з питань юрисдикції цих

судів. У цьому випадку на посаду судді спеціа@

лізованого суду може бути рекомендований

відповідною кваліфікаційною комісією суддів гро@

мадянин України, не молодший тридцяти років,

який проживає в Україні не менш як десять років,

володіє державною мовою, має вищу освіту у га@

лузі знань, що охоплюються межами юрисдикції

відповідного спеціалізованого суду, та стаж робо@

ти за спеціальністю не менше п'яти років. Ці судді

відправляють правосуддя лише у складі колегії

ПРОБЛЕМАТИКА ПРОЦЕСУ ПРИЗНАЧЕННЯ СУДДІВ В УКРАЇНІ У

СУЧАСНИХ УМОВАХ

Завідувач відділу підготовки матеріалів 

про призначення суддів Вищої ради юстиції

Скомороха Л.В.

1 Конституція України // Відомості Верховної Ради. —1996. —№ 30. —Ст. 141. 

2 Там само.

3 Там само.

4 Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. —С. 456.

5 Закон України "Про статус суддів" від 15.12.1992р. № 2862 @ XII // Відомості Верховної Ради. —1993. —№ 8. —Ст. 56.
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України"). 

Законодавець визначив коло суб'єктів, які ма@

ють безпосереднє відношення до порядку при@

значення суддів. Перше призначення на посаду

професійного судді строком на п'ять років здій@

снюється Президентом України на підставі реко@

мендації відповідної кваліфікаційної комісії суддів

за поданням Вищої ради юстиції. Усі інші судді

обираються безстроково Верховною Радою Ук@

раїни у встановленому порядку на підставі реко@

мендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів

України за поданням Голови Верховного Суду Ук@

раїни (ст. 61 Закону України "Про судоустрій Ук@

раїни").

Підготовку матеріалів стосовно кандидатів на

посади суддів законом України покладено на Дер@

жавну судову адміністрацію України та її тери@

торіальні управління (ст. 125, 126 цього закону).

Кожна особа, яка відповідає встановленим ви@

могам до кандидата у судді, має право звернутися

до відповідної кваліфікаційної комісії суддів із за@

явою про рекомендацію її для призначення про@

фесійним суддею.

Кваліфікаційна комісія суддів перевіряє від@

повідність кандидатів у судді вимогам, встановле@

ним законом, проводить їх кваліфікаційне

атестування і дає висновок про підготовленість до

судової роботи кожного кандидата. Кваліфіка@

ційне атестування, зокрема, полягає в оцінці про@

фесійного рівня кандидата шляхом проведення

кваліфікаційного іспиту, який, в свою чергу, поля@

гає у виявленні знань та рівня професійної підго@

товки кандидата у судді, ступеня його готовності

здійснювати правосуддя з питань юрисдикції

відповідного суду. Закон України "Про судоустрій

України" (стаття 91) передбачає три складових

іспиту: виконання кандидатом письмового завдан@

ня, співбесіду з кандидатом і постановку йому за@

питань в усній формі. 

Є необхідність зупинитися на меті кваліфі@

каційного іспиту, який на сьогодні фактично

полягає тільки у перевірці знань чинного законо@

давства. По суті виходить, що суддею може пра@

цювати особа, яка в змозі застосовувати норми

галузевого законодавства до конкретних обста@

вин справи. Натомість іспит повинен не тільки

виявляти рівень знань чинних нормативно@пра@

вових актів, а й схильність особи до аналітичного

мислення, здатність приймати рішення у справах

у разі відсутності конкретної норми, яка регла@

ментувала б ті чи інші суспільні відносини, вміння

кандидата застосовувати аналогію права, закону,

знання норм міжнародно@правових актів та по@

рядку їх застосування на території України. Кан@

дидат у судді при складанні іспиту повинен

показати навички практичного судді з розгляду

конкретних судових справ, а не тільки їх теоре@

тичне вирішення, яке йому викладали у вищому

учбовому закладі. 

Повертаючись до складових іспиту треба звер@

нути увагу знову ж таки на можливість неодно@

значного тлумачення наведених положень Закону

України "Про судоустрій України" щодо письмово@

го завдання, яке воно повинно бути за змістом та

обсягом. Закон України "Про Вищу раду юстиції"

(ст. 29) передбачає, що до подання Президенту Ук@

раїни про призначення громадянина на посаду

судді, зокрема, має бути доданий примірник рефе@

рату з питань правознавства, підготовлений кан@

дидатом, та рецензія на нього. Згідно тлумачного

словника рефератом є короткий письмовий ви@

клад наукової праці, результатів наукового

дослідження, доповідь, зроблена на основі їх кри@

тичного огляду. 

Практика роботи комісій на сьогодні зводиться

до розгляду підготовленого особою реферату,

який фактично висвітлює тільки окремі аспекти

матеріального чи процесуального права з різних

галузей права та підготовки зразків процесуаль@

них документів. 

Щодо порядку проведення співбесіди, змісту та

тематики такої процедури, то законодавець її не

виписав, як і переліку та напрямку усних запитань,

які повинні ставитись кандидату у судді. 

Відповідно до статті 79 Закону України "Про су@

доустрій України" розгляд питань, що підлягають

вирішенню на засіданні кваліфікаційної комісії

суддів, здійснюється в порядку, встановленому рег@

ламентом роботи комісії, прийнятим відповідно

до Типового регламенту роботи кваліфікаційної

комісії суддів. На сьогодні діє тільки Типовий рег@

ламент, який погоджений рішенням Ради суддів

України від 7 липня 2006 р. № 77, Міністерством

юстиції України від 7 червня 2007 р. № 22@18@39 та

затверджений наказом Голови Верховного Суду

України від 25.06.2007 р. № 147. 

Професійний рівень судді має бути достатньо

високим, щоб він мав змогу розглядати будь@які

справи в галузі сімейного цивільного, трудового,

кримінального, адміністративного права, включа@

ючи всі процесуальні аспекти.

Отримати належний рівень знань особа може

лише після проходження повного курсу навчання

у вищому закладі освіти, оскільки вищою освітою

є рівень освіти, який здобувається у вищому на@

вчальному закладі в результаті послідовного, сис@

темного та цілеспрямованого процесу засвоєння

змісту навчання, що ґрунтується на повній за@

гальній середній освіті й завершується здобуттям

певної кваліфікації за підсумками державної атес@

тації6. 

Відповідно до Положення про освітньо@квалі@

фікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого
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а Постановою Кабінету Міністрів України від 20

січня 1998 р. № 65, нормативний термін навчання

осіб за освітньо@кваліфікаційним рівнем бакалавр

визначається програмою, але не може перевищу@

вати чотирьох років. Цей обсяг знань, на мій по@

гляд, є недостатнім для того, щоб особа мала змогу

кваліфіковано здійснювати правосуддя. Поглибле@

не вивчення різних галузей права здійснюється

тільки на наступних ступенях вищого про@

фесійного навчання при підготовці спеціалістів та

магістрів. 

Тому, виходячи з положень законодавства, яке

регулює освітню діяльність в Україні, необхідно

дотримуватись позиції, що на посаду судді може

бути рекомендована особа, яка здобула освіту у

вищому навчальному закладі третього або четвер@

того рівнів акредитації, отримала освітньо@

кваліфікаційний рівень спеціаліста чи магістра і

відповідно має документ про вищу освіту держав@

ного зразка. 

На сьогодні підготовка юристів стала популяр@

ною, навіть прибутковою справою для учбових за@

кладів, що, на жаль, відбивається на процесі

навчання студентів та рівні знань випускників. 

Що ж до спеціальних вимог Закону України

"Про судоустрій України"7, які висуваються осо@

бам, що мають намір зайняти посаду судді у

спеціалізованому суді, то чинне законодавство не

розкриває змісту таких вимог. 

Кваліфікаційні комісії суддів, на які покладено

право перевіряти відповідність осіб вимогам зако@

нодавства, що висуваються до кандидатів на

суддівські посади, складаються з одинадцяти

членів, які мають вищу юридичну освіту: шести

суддів, двох осіб від Міністерства юстиції України,

двох осіб, уповноважених відповідною обласною

(Київською міською) радою, та однієї від Уповно@

важеного Верховної Ради України з прав людини

(ст. 75 цього закону).

Статтею 74 Закону України "Про судоустрій

України" передбачено існування в Україні квалі@

фікаційних комісій суддів відповідних спеці@

алізованих судів, які й повинні враховувати

спеціалізацію суду при розгляді кандидатур на

суддівські посади. 

Статтею 59 цього ж закону передбачено, що

суддями спеціалізованих судів, крім осіб, зазначе@

них у частині другій цієї статті, можуть бути також

особи, які мають фахову підготовку з питань юри@

сдикції цих судів. У цьому разі на посаду судді

спеціалізованого суду може бути рекомендований

відповідною кваліфікаційною комісією суддів гро@

мадянин України, не молодший тридцяти років,

який проживає в Україні не менш як десять років,

володіє державною мовою, має вищу освіту у га@

лузі знань, що охоплюються межами юрисдикції

відповідного спеціалізованого суду, та стаж робо@

ти за спеціальністю не менше п'яти років. Ці судді

відправляють правосуддя лише у складі колегій

суддів. 

Такі особи можуть бути фахівцями у галузі еко@

номіки, банківської справи чи спеціалістами у

галузі державного управління. У зв'язку з цим, без@

перечно, члени комісії повинні мати відповідні

знання та належний фаховий рівень з різних галу@

зей для правильної та об'єктивної оцінки знань

кандидата на посаду судді.

Останнім часом активно обговорюється вве@

дення тестової системи на етапі складання

кандидатом кваліфікаційного іспиту. Діюче зако@

нодавство не передбачає проведення квалі@

фікаційного іспиту у формі відповідей на тестові

завдання. Як зазначалось вище, згідно зі статтею

91 Закону України "Про судоустрій України"

кваліфікаційний іспит має три складові і підміня@

ти будь@яку з них тестовим завданням є, на мій по@

гляд, недоцільним. 

Необхідно наголосити на тому, що введення те@

стової форми можливе тільки за умови внесення

відповідних змін до Законів України "Про судо@

устрій України" та "Про статус суддів". Проте, на

мою думку, запровадження тестової системи не

поліпшить існуючий порядок виявлення рівня

професійної підготовки кандидата до судової ро@

боти а, навпаки, призведе до невілювання процесу

виявлення здібностей претендента до аналітично@

го мислення, здатності правильно та юридично

грамотно давати відповіді на поставлені запи@

тання. Тест передбачає вибір одного із запропо@

нованих варіантів відповідей, що позбавляє

можливості з'ясувати системність та повноту

знань кандидата.

Крім того, достатньо дискусійним є рішення

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 13

грудня 2007 р. № 1109/1@зп за зверненням голови

Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів

Одеського апеляційного округу з проханням вис@

ловити позицію Вищої кваліфікаційної комісії

суддів України щодо застосування вимог статті 91

Закону України "Про судоустрій України" в частині

складання кваліфікаційного іспиту.

Комісія фактично протлумачила положення За@

конів України "Про судоустрій України" та "Про

статус суддів", таким чином, перебравши на себе

повноваження Конституційного Суду України що@

до офіційного тлумачення Конституції України та

законів України (ст. 150 Конституції України), зок@

рема вказавши, що підставою для проведення

6 Закон України "Про вищу освіту" // Відомості Верховної Ради. — 2002. — № 20. — Ст.134.

7 Закон України "Про судоустрій України" // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 27—28. — Ст. 180.
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акваліфікаційною комісією суддів кваліфікаційного

іспиту є наявність вакантної посади судді у кон@

кретному суді. 

Зазначене положення рішення не узгоджується

зі статтею 8 Закону України "Про статус суддів",

якою встановлено, що "Кожен громадянин Ук@

раїни, який відповідає вимогам, передбаченим

статтею 7 цього Закону, має право скласти

кваліфікаційний екзамен та звернутися до

відповідної кваліфікаційної комісії суддів із заявою

про рекомендацію його на посаду судді." 

Треба наголосити на тому, що кваліфікаційний

іспит полягає у виявленні знань та рівня про@

фесійної підготовки кандидата в судді, ступеня йо@

го готовності здійснювати правосуддя з питань

юрисдикції відповідного суду (ч. 2 ст. 91 Закону Ук@

раїни "Про судоустрій України").

Отже, вказане рішення позбавляє громадян

гарантованого законом права на складання ква@

ліфікаційного іспиту і за умови відсутності вакант@

ної посади судді перебувати на протязі 3 років у

кадровому резерві (ч. 5 ст. 91 Закону України "Про

судоустрій України") та претендувати на призна@

чення суддею.

Також не менш важливим аспектом прозорості

формування суддівського корпусу є відсутність в

українському законодавстві порядку, згідно до

якого особа повинна дізнатися про появу вакант@

ної суддівської посади. 

Натомість законодавство Російської Федерації

має конкретні правові норми, які регулюють та@

кий порядок. Відповідно до Закону РФ "Про статус

суддів у Російській Федерації"8 (від 26 червня

1992 р. № 3132@I з відповідними змінами) відбір

кандидатів на посаду судді здійснюється на кон@

курсній основі.

Голова суду, в якому з'явилась вакантна посада

судді, повідомляє про це відповідну кваліфікаційну

колегію суддів не пізніше ніж через десять днів

після відкриття вакансії.

Кваліфікаційна колегія суддів не пізніше ніж

через десять днів після отримання повідомлення

голови суду оголошує про відкриття вакансії в

засобах масової інформації із зазначенням часу і

місця прийому заяв від претендентів на посаду

судді, а також часу і місця розгляду отриманих

заяв. 

За результатами розгляду всіх заяв громадян, які

претендують на посаду судді, перевірки відомо@

стей і документів та за результатами кваліфіка@

ційного іспиту (результати якого діють протягом

трьох років після його складання, а після призна@

чення особи на посаду судді — упродовж всього

часу перебування її в якості судді) кваліфікаційна

колегія суддів приймає рішення про рекомен@

дацію одного з претендентів на посаду судді. У

разі, коли жоден з претендентів не відповідає ви@

могам, що висуваються до претендентів на посаду

судді, кваліфікаційна колегія суддів приймає

відносно кожного громадянина вмотивоване

рішення про відмову в рекомендації на посаду

судді і оголошує в засобах масової інформації про

новий час і місце розгляду заяв від претендентів

на посаду судді. Рішення кваліфікаційної колегії

суддів про відмову в рекомендації може бути ос@

каржене в судовому порядку. 

На мій погляд, було б доцільним введення такої

практики і в Україні шляхом внесення відповідних

змін до чинного законодавства, яке регулює поря@

док призначення суддів, зокрема, до Законів Ук@

раїни "Про статус суддів" та "Про судоустрій

України". 

Вимоги чинного законодавства є достатньо за@

гальними і не містять конкретизації процесу при@

значення суддів ні щодо вищої юридичної освіти,

яку треба здобути претенденту з огляду на те, що

законодавством про освіту передбачено здобуття

чотирьохступеневої вищої освіти, ні щодо рівня

акредитації вищого учбового закладу. Також немає

вимог щодо стажу роботи в галузі права та пе@

реліку посад, які необхідно обіймати кандидату,

щоб цей стаж вважався роботою у галузі права,

оскільки це поняття є достатньо загальним і

вміщує в себе багато аспектів. Є питання, як обра@

ховувати десятирічний термін проживання в Ук@

раїні: загалом чи перед призначенням на посаду

судді? 

Крім того, потребує конкретизації і питання

щодо обмежень, передбачених ч. 4 ст. 59 Закону

України "Про судоустрій України"9, за яких не

можуть бути рекомендовані на посаду про@

фесійного судді громадяни: 1) визнані судом об@

межено дієздатними або недієздатними; 2) які

мають хронічні психічні чи інші захворювання,

що перешкоджають виконанню обов'язків судді;

3) щодо яких провадиться дізнання, досудове

слідство чи судовий розгляд кримінальної спра@

ви або які мають не зняту чи не погашену

судимість. Правом проведення спеціальної пе@

ревірки відповідно до Положення про порядок

розгляду питань та підготовки матеріалів щодо

призначення на посаду професійного судді

вперше, затвердженого Указом Президента Ук@

раїни від 30 червня 2004 р. № 697 (з наступними

змінами і доповненнями), наділені, за доручен@

ням кваліфікаційної комісії суддів, відповідні

8 Закон РФ "О статусе судей в РФ" от 26.06.1992 г. № 3132 @ I // Комментарий к Федеральному конституционному закону "О

судебной системе Российской Федерации"/ Отв. ред. первый заместитель Председателя Верховного Суда РФ В. Радченко. — М.:

Издательство “НОРМА”, 2003. — С. 293.
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а територіальні управління Державної судової

адміністрації, які можуть здійснювати заходи

щодо перевірки відомостей, які містяться у пода@

них кандидатом документах, та з'ясовувати об@

ставини, зазначені у частині четвертій статті 59

Закону України "Про судоустрій України"10. Тоб@

то отримати від відповідних компетентних ор@

ганів інформацію, яка буде вміщувати відомості

про відсутність фактів, що унеможливлюють

призначення особи на посаду судді.

Треба зауважити, що збирання такої інформації

є достатньо складним процесом, оскільки заява

про обмеження цивільної дієздатності фізичної

особи, у тому числі неповнолітньої особи, чи виз@

нання фізичної особи недієздатною подається до

суду за місцем проживання цієї особи, а якщо во@

на перебуває на лікуванні у наркологічному або

психіатричному закладі, — за місцезнаходженням

цього закладу (стаття 236 Цивільного процесуаль@

ного кодексу України). Відповідно до статті 241

цього ж кодексу рішення суду після набрання ним

законної сили надсилається органу опіки і піклу@

вання11. 

Правилами опіки і піклування, затвердженими

спільним наказом Державного комітету України у

справах сім'ї та молоді, Міністерства охорони здо@

ров'я України, Міністерства освіти України,

Міністерства праці та соціальної політики України

від 26 травня 1999 р. № 34/166/131/88, зареєстро@

ваним в Міністерстві юстиції України 17 червня

1999 р. за № 387/3680, встановлено, що безпосе@

реднє ведення справ щодо опіки і піклування по@

кладається у межах їх компетенції на відповідні

відділи й управління місцевої державної адміні@

страції районів, районів в містах Києві і Севасто@

полі, виконавчих комітетів міських чи районних у

містах рад. У селищах і селах справами опіки і

піклування безпосередньо відають виконавчі

комітети сільських і селищних рад12. 

Отже, постає питання відносно тих кандидатів,

які постійно змінюють місце проживання, а

інформацію подають з органу опіки і піклування

про відсутність відомостей щодо рішення суду

тільки за останнім місцем проживання, перед при@

значенням на посаду судді. 

Щодо переліку хронічних психічних чи інших

захворювань, що перешкоджають виконанню

обов'язків судді, то Вища рада юстиції як орган,

відповідальний за формування високопрофесій@

ного суддівського корпусу, неодноразово зверта@

лась до Міністерства охорони здоров'я України з

проханням визначити перелік захворювань, які

унеможливлюють призначення або перебування

особи на посаді судді. Проте ствердної відповіді

жодного разу не отримано. 

Надання повної та всебічної інформації щодо

проведення слідчих дій, наявності не знятої чи не

погашеної судимості у особи, яка претендує на по@

саду судді, теж викликає ряд проблем, оскільки

процес проходження матеріалів на кандидатів у

судді складає не один місяць, отже, довідка, надана

управлінням інформаційних технологій при

УМВС України про відсутність зазначених фактів

стосовно конкретної особи, може втратити чин@

ність вже на наступний день при умові, що особа

скоїть злочин. Також відомі випадки, коли особа

відбувала покарання на території колишнього Ра@

дянського Союзу, а вказаний структурний під@

розділ УМВС України такої інформації не надав,

оскільки зазначеними відомостями володіє тільки

Служба безпеки України. 

Також треба наголосити на тому, що не@

обхідним є проведення перевірки відомостей

кандидата через органи Державної податкової

адміністрації, а також з'ясування іншої інфор@

мації щодо професійної діяльності особи, про@

довження зайняття якою в подальшому є

несумісною із статусом судді. Відповідно до

статті 5 Закону України "Про статус суддів" суддя

не може належати до політичних партій та

профспілок, брати участь у будь@якій політичній

діяльності, мати представницький мандат, обій@

мати будь@які інші оплачувані посади, виконувати

іншу оплачувану роботу, крім наукової, викла@

дацької та творчої 13.

Отже, вжиття всіх цих заходів має на меті, по@

перше саме призначення на посаду судді особи,

якій притаманні високий професійний рівень

знань і здатність кваліфіковано, сумлінно та неупе@

реджено здійснювати правосуддя на професійній

основі, і по@друге, унеможливити призначення суд@

дею особи, яка сама нехтує законом.

Таким чином, ми бачимо, що процес проведен@

ня спеціальної перевірки претендента є достатньо

9 Закон України "Про судоустрій України" від 07.02.2002 р. № 3018 @ III // Відомості Верховної Ради. — 2002. — № 27—28. — Ст. 180. 

10 Указ Президента України "Про Положення про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів щодо призначення на

посаду професійного судді вперше" від 30.06.2004р. № 697 // Офіційний вісник України. — 2004. — № 26. — Ст. 1693.

11 Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 40—41. — Ст. 492.

12 Правила опіки і піклування, затверджені спільним наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства

охорони здоров'я України, Міністерства освіти України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26 травня 1999 р.

N 34/166/131/88, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17 червня 1999 р. за N 387/3680 //Офіційний вісник України. —

1999. — № 26. — Ст. 1252.
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аоб'ємним і недосконалим, оскільки не дає

стовідсоткової гарантії відсутності фактів, які мо@

жуть стати перешкодою для призначення на поса@

ду судді. 

Є різні шляхи вирішення цієї проблеми. У

Російській Федерації, згідно з Розпорядженням

Президента РФ від 07 лютого 1994 р. № 64@рп,

встановлений порядок попереднього розгляду

кандидатур на посади суддів федеральних судів в

Адміністрації Президента Російської Федерації. Ця

функція покладена на Комісію при Президентові

Російської Федерації з попереднього розгляду

кандидатур на посади суддів федеральних судів

(вказана назва з 2001 року). Нове Положення про

комісію та її склад затверджене Указом Президен@

та Російської Федерації від 04 жовтня 2001 р.

№ 1185. 14

До складу комісії входять керівники Верховно@

го і Вищого арбітражного судів, голови Ради

суддів Росії та Вищої кваліфікаційної колегії

суддів, ряд керівників адміністрації, наприклад

уповноважений представник Президента в Кон@

ституційному Суді РФ і начальник Управління

Адміністрації Президента Російської Федерації з

питань помилування, заступник директора ФСБ

Росії, представники юридичної громадськості —

ректор Московської державної юридичної ака@

демії, професори московських вузів і Російської

академії наук, голова Ради при Президентові

Російської Федерації з питань вдосконалення

правосуддя, керівники Управління кадрів Прези@

дента Російської Федерації та інші. 15

В Україні аналогічна функція належить держав@

ним службовцям Секретаріату Президента Ук@

раїни та невизначеному колу осіб у Державній

податковій адміністрації України, Міністерстві

внутрішніх справ України та Службі безпеки Ук@

раїни, згідно із Указом Президента України від 11

вересня 2006 р. № 747 "Про внесення змін до

Указів Президента України від 10 грудня 2003 р.

№ 1425 і від 30 червня 2004 р. № 697". 16

Так, наведеним указом від 11 вересня 2006 р. до

"Положення про порядок розгляду питань та

підготовки матеріалів щодо призначення на поса@

ду професійного судді вперше", затвердженого

Указом Президента України від 30 червня 2004 р.

№ 697, внесено зміни, якими, зокрема, встановле@

но, що попередній розгляд внесеного Вищою ра@

дою юстиції подання про призначення на посаду

судді здійснюється в установленому порядку в Се@

кретаріаті Президента України. При цьому прово@

диться спеціальна перевірка відомостей, що пода@

ють кандидати. 

Акцентуємо увагу на тому, що відомості підляга@

ють спеціальній перевірці за наявності письмової

згоди на це кандидата. У разі відсутності такої зго@

ди спеціальна перевірка не проводиться і питання

про призначення даної особи на відповідну поса@

ду не розглядається. 

Спеціальна перевірка здійснюється у місячний

строк за дорученням глави Секретаріату Прези@

дента України відповідним структурним підроз@

ділом Секретаріату Президента України за участю

Державної податкової адміністрації України,

Міністерства внутрішніх справ України і Служби

безпеки України. Нагадуємо, що відповідно до "По@

ложення про порядок розгляду питань та підго@

товки матеріалів щодо призначення на посаду

професійного судді вперше" територіальні уп@

равління Державної судової адміністрації також

здійснюють перевірку відомостей у поданих кан@

дидатом документах.

Безперечно, порядок призначення суддів має

передбачати проведення спеціальної перевірки

кандидатів на посади суддів, як їх професійних

знань, так і особистих та моральних якостей.

На мою думку, особа, яка прагне стати суддею,

повинна бачити чіткий законодавчо визначений

шлях, яким вона має рухатись, щоби кінець кінцем

досягти посади судді.

Є слушним твердження Стефанюка В.С., виголо@

шене на Міжнародній науково@практичній конфе@

ренції "50 років Конвенції про захист прав

людини та основних свобод і проблеми форму@

вання правової держави в Україні" (19—20 жовтня

2000 p., м. Харків), що у державі, яка прагне стати

правовою, суд зобов'язаний бути саме судом — ав@

торитетним, владним, самостійним, справді неза@

лежним. Люди хочуть бачити в ньому не

бюрократичну установу, повільну при розгляді і

швидку на розправу, а реального гаранта їх прав,

надійного захисника їх інтересів, яку б високу по@

саду не займав порушник, які б впливові зв'язки не

пускав він у хід. 

Державі необхідний сильний, всебічний судо@

вий захист. Слабкий захист лише породжує ілюзії,

здивування й озлоблення громадян, дискредитує

саму ідею звертання за допомогою до суду. Але

сильний захист здатний здійснювати тільки силь@

ний суд.17

13 Закон України "Про статус суддів" від 15.12.1992 р. № 2862 @ XII // Відомості Верховної Ради. —1993. —№ 8. —Ст. 56. 

14 Свод законов Российской Федерации. —2001. —№ 41. —Ст. 3938.

15 Судебная власть / Под ред. И.Л. Петрухина. —М.: ООО "ТК Велби", 2003. —С. 128.

16 Указ Президента України від 11.09.2006 р. № 747 "Про внесення змін до Указів Президента України від 10.12.2003 року та від

30.06.2004 р. № 697 // Офіційний вісник України. —2006. —№ 37. —Ст. 2543.
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а Пошуки оптимальних шляхів вирішення про@

блемних питань призначення та звільнення суддів

є постійною темою робочих зустрічей, семінарів

за участю як українських фахівців — правознавців,

так і міжнародної спільноти. Нещодавно в Одесі

пройшов семінар за участю міжнародного про@

екту "Україна: верховенство права", темою якого

було обговорення забезпечення діяльності

кваліфікаційних комісій суддів: добір кандидатів,

атестація і дисциплінарна відповідальність суддів.

На ньому учасники заходу обговорили низку акту@

альних питань та взяли участь у розробці реко@

мендацій щодо вдосконалення наявних процесів

при призначенні суддів на посади, а також обгово@

рили проблеми забезпечення виконання рішень

кваліфікаційних комісій суддів з дисциплінарних

питань. 

Проведення подібних зустрічей сприяє вироб@

ленню оптимальних шляхів подолання проблем@

них питань та спонукає до розробки належної

нормативно@правової бази, крім того, дає мож@

ливість надання практичної допомоги фахівцям,

які працюють на місцях.

Таким чином, необхідно вживати заходів до

приведення сучасної системи підбору суддівських

кадрів до європейських стандартів шляхом удос@

коналення роботи кваліфікаційних комісій суддів,

вироблення єдиних підходів до шляхів визначен@

ня професійного рівня претендента у судді,

чіткості та прозорості у висвітленні порядку

підбору і призначення кандидатів на посади

суддів, а також багатьох інших аспектів, і тоді мож@

на сподіватися на справедливий суд в державі Ук@

раїна.

17 Стефанюк В.С. Судова влада як основна юридична гарантія захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні // Право

України. —2001. —№ 1.
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Округ Колумбія

До прийняття Конгресом "Закону про реформу

судоустрою та кримінальний процес в окрузі

Колумбія" (1970 р.) як федеральну, так і місцеву

юрисдикцію на території округу здійснювали фе@

деральні суди. Законом 1970 р. було утворено апе@

ляційний суд і головний суд першої інстанції, до

яких перейшла місцева юрисдикція. Суддів цих судів

призначає президент і затверджує сенат строком на

п'ятнадцять років. Списки кандидатів на суддівські

посади готує для президента спеціальна комісія з

призначення суддів (номінаційна комісія). Після

закінчення строку повноважень судді, які бажають

залишитися на своїх посадах, проходять атестацію в

комісії з продовження та припинення повноважень

суддів. Повноваження суддів, яких комісія визнала

такими, що "цілком відповідають" займаній посаді,

продовжуються автоматично. Суддів, які, згідно вис@

новку комісії, "відповідають" посаді, президент може

призначити на повторний строк за умови схвален@

ня сенатом. Якщо президент відмовляється призна@

чати суддю, який "відповідає" посаді, або якщо

комісія визнає суддю таким, що "не відповідає" по@

саді, комісія з призначення суддів готує для прези@

дента новий список кандидатів.

Пенсільванія

Судова система штату Пенсільванія складається

з Верховного суду, вищого суду, суду Співдруж@

ності, суду в загальних справах та різних спе@

ціальних судів, що розглядають дрібні спори.

Верховний суд, вищий суд і суд Співдружності —

це суди апеляційної інстанції, а суд у загальних

справах — це суд першої інстанції загальної юри@

сдикції. Суддів штату обирають на партійних ви@

борах. Пенсільванія — один із двох штатів, де

вибори суддів проводять у роки, коли немає пре@

зидентських виборів, разом із виборами до

муніципальних органів влади.

Громадські організації штату, такі як "Пенсільванці

за сучасні суди" та Асоціація адвокатів Пенсільванії,

багато років домагаються, щоб замість виборів на

партійній основі було запроваджено призначення і

перепризначення суддів штату відповідно до їх про@

фесійних та особистих якостей (так звана "система

заслуг"). Колишній губернатор Том Рідж активно об@

стоював перехід до системи заслуг; він тричі протя@

гом весни й літа 2001р. скликав із цього приводу

наради найвищого рівня. Але восени цього ж року він

залишив пост губернатора, щоб очолити Міністерст@

во національної безпеки США. Новий губернатор Ед

Ренделл обіцяв під час виборчої кампанії, що домага@

тиметься запровадження системи заслуг в разі обран@

ня на цей пост, називаючи її "ідеєю, час якої настав".

Вибори 2001 р. яскраво показали проблеми, які

багато хто з пенсільванців пов'язує з партійними

виборами суддів. У перегонах за місце у верховно@

му суді, — на яких вирішувалася доля незначної

переваги, що її мала Демократична партія (чотири

місця проти трьох), — кандидат від республіканців

Майкл Ікін і кандидат від демократів Кейт Форд@

Елліот задекларували більш ніж по одному мільйо@

ну доларів у своїх виборчих фондах. Крім цих

фондів, значні кошти на підтримку кандидатів ви@

тратили сторонні організації. Наприклад, Право@

охоронний альянс Америки (LEAA) — організація,

зареєстрована у Вірджинії, — витратила від 300 до

600 тисяч доларів на телевізійну рекламу, що вих@

валяла Ікіна й зображувала Елліот поблажливою

до злочинців. Цю рекламу було знято з ефіру за

ухвалою місцевого суду після того, як Альянс

відмовився надати фінансову звітність, передбаче@

ну законами штату. Верховний суд Пенсільванії

пізніше підтвердив цю ухвалу. Інша організація,

"Пенсільванська сторожа закону", поширювала ма@

теріали з аналізом рішень кандидатів, з яких на@

чебто випливало, що Елліот ставиться до бізнесу

вороже, а Ікін — доброзичливо. Керівники Демо@

кратичної партії подали судовий позов, обвинува@

тивши цю організацію в порушенні виборчого

кодексу штату. Сторони уладнали спір мировою

угодою, згідно якої "Сторожа закону" зобов'язала@

ВИБОРИ СУДДІВ У РІЗНИХ ШТАТАХ США
1

Матеріал люб'язно надано Американським

товариством судочинства (http://www.ajs.org/js/)

1 Ця стаття є стислим викладенням звіту спеціального Комітету Американського товариства суддів (American Judicature Society)

з питань кваліфікації кандидатів на посади суддів. Матеріали з люб'язного дозволу були включені у роздаткові матеріали серії

тренінгів, що були проведені у 2007 р. Проектом USAID "Україна: верховенство права" у співпраці з Вищою кваліфікаційною

комісією суддів України за темою "Підбір суддівських кадрів і дисциплінарна відповідальність суддів".
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борців. Республіканець Майкл Ікін переміг на ви@

борах з невеликою перевагою, внаслідок чого

контроль над верховним судом перейшов до рук

республіканців.

Невада

До складу судової системи Невади входять

Верховний суд, окружний суд, мирові та муніци@

пальні суди. Верховному суду належить обов'язко@

ва апеляційна юрисдикція, а окружний суд — це

перша інстанція загальної юрисдикції. Суддів

штату обирають на позапартійних виборах. Не@

звичайною рисою суддівських виборів у Неваді є

те, що виборці мають можливість голосувати

"проти всіх". На виборах до верховного суду в

2002 р. "проти всіх кандидатів" проголосувало

біля 78 тисяч виборців.

У 1996 р. виборці відхилили 70 відсотками го@

лосів проти 30 конституційну ініціативу про обме@

ження строку перебування суддів на посадах.

Пропоновані зміни передбачали, що суддю може

бути обрано до того самого суду не більше двох

разів, а якщо суддя працював у цьому суді раніше,

— то не більше одного разу. Раніше, у 1994 р., ви@

борці схвалили ці зміни тим самим співвідношен@

ням голосів — 70 відсотків до 30, але протягом

наступних двох років юристи, судді та небайдужі

громадяни зуміли об'єднати зусилля і провести

просвітницько@пропагандистську кампанію проти

цих змін. (У Неваді зміни до Конституції, запропо@

новані в порядку громадянської петиції, повинні

бути схвалені на двох загальних виборах підряд).

Айова

Судова система Айови складається з двох судів

апеляційної інстанції — верховного та апеляційного

— й об'єднаного окружного суду. Суддів Айови при@

значають за системою заслуг: номінаційна комісія

готує список висококваліфікованих кандидатів, а гу@

бернатор призначає суддю з цього переліку. Після

першого року перебування на посаді, а потім регу@

лярно через певні інтервали, судді проходять проце@

дуру переобрання. Відколи в Айові запровадили цю

систему призначення суддів, тільки чотирьох суддів

не було переобрано на наступний строк.

Для того, щоб познайомити виборців із суддя@

ми, які йдуть на перевибори, на сайті судової сис@

теми Айови розміщують основні відомості про

них: рік призначення на посаду судді, попередній

юридичний досвід, юридична та інша освіта,

участь у професійних об'єднаннях, відзнаки і по@

чесні звання. Крім того, Асоціація адвокатів штату

Айова проводить опитування серед своїх членів

про те, чи схвалюють вони продовження повнова@

жень суддів, що йдуть на перевибори. Результати

опитування перед виборами публікуються.

Нью�Йорк

Структура судової системи штату Нью@Йорк є

однією з найскладніших серед усіх п'ятдесяти

штатів. Тут є суди, що діють на території всього

штату, — це апеляційний суд, апеляційна палата

верховного суду, верховний суд, претензійний

суд, суд у справах про опіку та спадкування і суд у

сімейних справах. Є також суди, що діють тільки в

межах міста Нью@Йорк, такі як цивільний та

кримінальний суди Нью@Йорка; інші існують

тільки за межами цього міста — суди адміністра@

тивних округів, міські суди, мирові суди в невели@

ких містечках і селах; також у двох округах штату

є місцеві суди. Ніби для того, щоб іще більше все

заплутати, верховним судом тут називають голо@

вний суд першої інстанції, тим часом як у

більшості інших штатів верховний суд — це суд

останньої інстанції.

Як передбачено поправкою до Конституції

1997 р., суддів апеляційного суду (остання ін@

станція штату Нью@Йорк) призначають за систе@

мою заслуг. Згідно президентського указу

тривалої дії, суддів апеляційної палати верховно@

го суду обирають також за системою заслуг з@

поміж суддів верховного суду. Система заслуг

також застосовується для призначення суддів

претензійного суду, кримінального суду та суду в

сімейних справах міста Нью@Йорк. Усіх інших

суддів у штаті (приблизно три чверті від загаль@

ної кількості) обирають на партійних виборах.

Як правило, спочатку проводять попередні вибо@

ри, на яких визначають кандидатів, що будуть

представляти ту чи іншу партію на загальних ви@

борах. Тільки кандидатів на посаду судді верхов@

ного суду, згідно закону, призначають суддівські

збори.

Після нещодавніх скандалів, до яких були

причетні кілька виборних суддів штату й сама

процедура виборів, пролунали заклики до ре@

формування чинної системи призначення

суддів. На початку 2003 р. старший суддя Джудіт

Кей утворила комісію з підвищення громадської

довіри до суддівських виборів. Комісії було до@

ручено підготувати план заходів, спрямованих

на те, щоб зберегти пошану до суддівських ви@

борів і стимулювати свідому та відповідальну

участь виборців у них. Комісія опублікувала

проміжний звіт наприкінці 2003 р., в якому ре@

комендувала, зокрема: створити незалежні ко@

місії, фінансовані штатом, для атестування

кандидатів на посади суддів; заборонити суддям

розглядати справи за участю осіб, які зробили

внесок у виборчу кампанію в розмірі 500 до@

ларів або більше; видавати посібники для

виборців з інформацією про кандидатів; зобо@

в'язати кандидатів прослуховувати курси з ети@

ки виборчої кампанії.
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Визначення критеріїв

У рамках організаційної зустрічі членам комісії

буде корисно визначити критерії оцінки, які слід

використовувати у процесі відбору суддів. Кри@

терії для відбору на конкретну суддівську посаду

залежать від того, яку роль відіграватиме цей суд@

дя. Способом розгляду ключових критеріїв,

пов'язаних з роботою кожного судді, а також до@

даткових критеріїв для кожної ролі, яку відіграва@

тиме суддя, член комісії матиме змогу визначити,

які якості слід шукати у кандидаті на посаду судді.

Наступний розгляд критеріїв оцінки ґрунтується

на наступному: вимогах Конституції та законодав@

ства штату щодо посади судді, літературі, присвя@

ченій процесу відбору кандидатів на посаду судді

та процесу відправлення правосуддя, а також лі@

тературі з питань оцінки діяльності суддів. Перед

початком процесу відбору члени комісії повинні

ознайомитися з мінімальною юридичною квалі@

фікацією для вакансії судді, про яку йдеться. Вимо@

ги стосовно віку, громадянства, місця проживання

або ліцензії на здійснення адвокатської практики

часто містяться у конституціях або законах штатів.

Інші джерела оцінки суддів включають звіти, що

з'являються у ЗМІ, звіти судових спостерігачів та

асоціацій адвокатів.

Додаток до цього розділу містить запропоно@

вані заходи у формі запитань для кожного кри@

терію. Кожне запитання має на меті висвітлити

конкретні аспекти досвіду заявника. У процесі

розгляду кожного запитання у члена комісії має

виникнути уявлення про те, чи той чи інший заяв@

ник стане хорошим суддею.

Члену комісії, який висуває кандидатури на по@

саду судді, під час розгляду та оцінки кандидатур

на посаду судді буде корисно застосовувати гнучкі

суб'єктивні критерії. Нижче наводиться перелік 15

запропонованих критеріїв для відбору кандидатів

на посаду судді.

Ролі та їхні критерії

Якості всіх суддів:

• відповідний вік

• належний стан здоров'я

• безсторонність

• працьовитість

• порядність

• професійні навики

• зв'язки у громаді

• соціальна свідомість

Додаткові якості апеляційних суддів:

• колегіальність

• володіння пером 

Додаткові якості суддів першої інстанції:

• рішучість

• темперамент судді

• ораторське мистецтво

Додаткові якості наглядових суддів:

• адміністративні здібності

• навики особистого спілкування

Якості всіх суддів

Відповідний вік. Кандидат на посаду судді пови@

нен бути достатньо літньою людиною, яка вже має

судовий досвід, але не занадто старим, так щоб

зберігати енергійність, якої вимагає посада судді.

Будь@які вікові обмеження залежатимуть від осо@

бистих обставин, наприклад: стан здоров'я,

енергійність, а також обов'язкові вимоги щодо ви@

ходу у відставку. Проте, оскільки десь необхідно

провести межу, достатньо обґрунтованим є макси@

мальний вік 60 років, якщо кандидат обійматиме

посаду судді вперше, і 64 роки у випадку підвищен@

ня на посаду у суді вищої інстанції. Громадськість

має право призначати осіб, здатних ефективно

працювати у судовій системі довгий час. Макси@

мальний вік також відповідає політиці, яка лежить

в основі планів обов'язкового виходу у відставку,

що зараз існують у 39 штатах і вимагають, щоб

судді йшли у відставку з їхніх посад у віці від 70 до

75 років. Вік призначення повинен бути достатньо

молодим для того, щоб уникнути обов'язкового

виходу у відставку у той час, коли суддя щойно до@

сяг своєї максимальної ефективності.

Належний стан здоров'я. Посада судді вимагає

значних зусиль і, отже, заявники повинні мати хо@

роше фізичне та психічне здоров'я. Хороше

фізичне здоров'я передбачає, що судді не повинні

мати виснажливих хвороб, інших хвороб і тілес@

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ 

Додаток до статті 
"Вибори суддів у різних штатах США"
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ід них ушкоджень. Хороше психічне здоров'я перед@

бачає, що особа є розсудливою та кмітливою, а та@

кож має високу емоціональну стабільність.

Здоров'я заявника не повинне заважати виконува@

ти обов'язки судді або негативно впливати на

здатність функціонувати як справедливий і без@

сторонній суддя.

Безсторонність. Хороший суддя повинен бути

здатен ставитися до справ об'єктивно, незалежно

від осіб сторін або предмету спору. Від судді вима@

гатиметься розгляд фактів у суді нейтрально та ви@

ходячи з широких поглядів. Суддя повинен буде

ігнорувати особисті переваги та "відсторонювати@

ся якомога більше від будь@якого впливу, який є

особистим або випливає з конкретної ситуації, яка

йому представлена, та ґрунтувати своє судове

рішення на елементах об'єктивного характеру".

Заявник, який є адвокатом, повинен бути здат@

ним перетворитися з підготовленого захисника

на незалежного арбітра та оцінника. Він або вона

повинні бути здатними уникати тенденції прий@

мати ту чи іншу сторону у спорі та повинні мати

змогу об'єктивно аналізувати факти будь@якого

спору.

Нарешті, суддя повинен справляти на сторони у

спорі, захисників та інших суддів враження, що він

є справедливим. Дійові особи у суді цього судді по@

винні бути переконані, що позиції їхньої сторони

буде забезпечений справедливий та незалежний

розгляд.

Працьовитість. У зв'язку зі збільшенням на@

вантаження на суди дуже важливо відбирати

працьовитих суддів. Якщо у минулому посада

судді розглядалася як можливість отримувати

дохід для юристів, які були готові працювати мен@

ше, сьогодні це припущення більше не є чинним.

Вплив великого обсягу справ у судах на ключову

вимогу працьовитості суддів стосується рівною

мірою як судів першої інстанції, так і апеляційних

судів. 

Працьовитість включає кілька типів робочих

навичок. Відданість є одним з аспектів працьови@

тості. Вона передбачає бажання присвячувати

достатній або навіть понаднормовий час для за@

вершення завдань. Працьовитість також вимагає

старанності, тобто стабільного и постійного до@

кладання зусиль до завдання, яке вирішується.

Вимагається також пунктуальність. Суддя пови@

нен діяти швидко та бути підготовленим. Для то@

го, щоб підтримувати довіру громадськості до

відправлення правосуддя, суддя повинен мати

звичку вчасно відкривати засідання суду. Ще од@

ним аспектом працьовитості є рішучість, яка має

особливо велике значення для суддів першої

інстанції. Для того, щоб справи рухалися уперед,

суддя повинен мати бажання та здатність ухва@

лювати рішення з переконаністю та без вагань.

Нарешті, працьовитий суддя є хорошим

адміністратором, який уміє управляти часом та

забезпечувати максимальну ефективність роботи

працівників суду.

Порядність. Відповідальність суддів за ухвален@

ня рішень, які впливають на життя та долю людей,

вимагає відбору чоловіків та жінок безсумнівної

порядності. Як мінімум, порядність означає інте@

лектуальну чесність, моральну силу та професійну

справедливість. Вона також вимагає відчуття

гідності, надійності та абсолютної щирості. По@

рядний суддя є непохитно етичним. Етична по@

ведінка суддів вимагає, як мінімум, додержання

законодавства, Кодексу поведінки суддів та Кодек@

су професійної відповідальності.

Професійні навики. Передбачається, що всі

судді добре обізнані у фундаментальних галузях

права. Навіть судді, що призначаються до судів, де

вони будуть розглядати лише один тип справ, по@

винні бути готові розглядати широкий спектр

питань, включаючи процедуру, докази та консти@

туційне право, а також матеріальні сфери юрис@

дикції їхнього суду.

Ні закінчення юридичного факультету, ні задо@

волення мінімальної вимоги до кількості років,

протягом яких кандидат був допущений до адво@

катської практики, не є достатніми для набуття

професійних навичок, необхідних для роботи на

посаді судді. Слід враховувати як стаж, так і тип ад@

вокатського досвіду. Як загальне правило, при@

близно 10 років досвіду роботи судовим

адвокатом вказують на обізнаність з судовими

процедурами та юридичними темами.

Здібності юридичного аналітика є так само

цінними. В ідеалі кандидат на посаду судді пови@

нен мати високий інтелект, здатність абстрактно

мислити та мати допитливий розум.

Чіткість мислення та висловлення … означає яс@

ну логіку, почуття порядку чи упорядкованості.

Ідеальний суддя повинен інстинктивно відчувати

різницю між важливими та просто цікавими реча@

ми. Він повинен добре знати суттєві логічні по@

милки та уникати їх.

Під час виконання кожного завдання судді час@

то змушені ставати експертами у різних галузях

права. Ефективні судді можуть адаптуватися до

різноманітних завдань. Отже, кваліфікований кан@

дидат на посаду судді повинен бути здатним до@

сягти експертного рівня в одній галузі права, але

також вільно переходити в іншу галузь, коли цьо@

го вимагає нове завдання.

Зв'язки у громаді. Судді мають змогу позитивно

впливати на громадську думку стосовно судів. Ба@

жано, щоб судді забезпечували зв'язок судів з гро@

мадськістю. Зокрема, участь у громадській

діяльності може зробити суддів більш чутливими

до проблем і турбот адвокатів, які займаються
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ідпрактикою у їхніх судах, а також до проблем

сторін у спорі. Крім того, вірогідно, що гро@

мадськість стане більш чутливою до проблем, які

стоять перед судами, і у свою чергу більшою

мірою підтримувати потреби суду. Коротше кажу@

чи, судді не повинні забувати про свою громадсь@

ку роль.

Суддя повинен прагнути зробити суд настільки

помітним для громадськості, наскільки це

відповідатиме принципу самоти, необхідної для

розгляду, студій та поміркованого ухвалення

рішень. Єдиною справою суду є громадська спра@

ва. Таким чином, він повинен ініціювати та прий@

няти процедури, які зроблять судову систему та її

суддів підзвітними громадянам щодо використан@

ня громадських коштів та здійснення громадських

повноважень, наданих судам і суддям.

Соціальна свідомість. "Великі припливи та

течії, які впливають на решту людей, не відхиля@

ються від свого курсу і не обходять суддів сторо@

ною," — сказав суддя Кардосо у своїх лекціях

"Природа судового процесу". Судові рішення,

навіть якщо вони лише намагаються вирішити

питання прав безпосередніх сторін спору, по@

винні іноді торкатися соціальної чи державної

політики. Таким чином, для суддів корисно бути

обізнаними з діапазоном соціальних питань, які

стоять перед судами, та бути чутливими до цих

питань. У той же час судді повинні знати про спо@

соби використання та обмеження закону як засо@

бу виправлення соціальних проблем та бути

чутливими до цих способів і обмежень. Звичай@

но, не кожна справа вимагає вносити зміни до

юридичної доктрини або принципів з метою за@

доволення тієї чи іншої визначеної потреби дер@

жавної політики. Закон повинен мати певну

ступінь стабільності та передбачуваності від ми@

нулих до майбутніх поколінь. Проте суддя пови@

нен бути зацікавлений в удосконаленні закону та

його служби людям. Удосконалення закону пе@

редбачатиме бажання вносити зміни до юридич@

ної доктрини, коли цього вимагають обставини;

приводити закон у відповідність до нових

суспільних умов і концепцій соціальної справед@

ливості, що розвиваються. 

Додаткові якості суддів апеляційної

інстанції

На відміну від суддів першої інстанції, всі апе@

ляційні судді є професійними письменниками.

Апеляційний суддя повинен писати свої думки і

робити це в ізоляції від юристів, присяжних,

свідків і сторін у позові, з якими, як правило,

зустрічаються судді першої інстанції. Однак неза@

лежно від того, наскільки ізольованим може бути

апеляційний суддя, коли він пише власну думку,

апеляційні судді повинні бути здатними працюва@

ти разом зі своїми колегами у процесі колективно@

го ухвалення рішення.

Колегіальність. Аспект колективного ухвален@

ня рішення, притаманний ролі апеляційного

судді, вимагає лояльності у відношенні до апе@

ляційного суду. Апеляційні судді займаються ви@

раженням закону. Ця спільна мета вимагає

лояльності суду як установі та як групі окремих

осіб.

Колегіальність вимагає, щоб судді розуміли та

поважали різні точки зору своїх колег. Міжосо@

бистісні спори повинні бути зведені до мінімуму.

Слід розвивати мистецтво досягнення компро@

місу. Частиною мистецтва компромісу, суддя по@

винен вміти як критикувати, так і сприймати

критику.

Хороший апеляційний суддя визнає, що він є

частиною великого цілого, яке, у свою чергу, є ча@

стиною процесу. Таким чином, він піклується про

якість усіх рішень, винесених його судом, а не ли@

ше своїх власних думок. Саме з цією метою він

досконально володіє мистецтвом компромісу —

він надає та враховує пропозиції, але він ніколи

не йде на компроміс зі своїми принципами. Він

переглядає думки колег так ретельно, як може, а

коли зрештою виявиться, що він з ними не зго@

ден, він висловлює цю незгоду. Він розповсюджує

всі свої думки, включаючи свої особливі думки,

якомога швидше, бо знає, що для зайвих судових

затримок вибачення немає. 

Володіння пером. Оскільки апеляційні судді

проводять більшу частину свого часу за написан@

ням думок, важливо, щоб вони вміли писати яск@

раві та зрозумілі думки. Організація думки

переконуватиме читачів своєю логікою та

внутрішньою послідовністю. Як зазначив один ви@

датний професор:

Якість думки судді значною мірою показує, чи

він є хорошим суддею. Якщо його думки погано

організовані чи неграмотні, або мають логічні

помилки чи є надто довгими за рахунок бага@

тослівних недоречних фраз, він погано виконує

одне з основних завдань апеляційного судді. Од@

нак просте уникнення цих пороків не робить

суддю хорошим суддею. Якість думок та, так са@

мо, якість цього аспекту діяльності судді зале@

жить зрештою від розумності обґрунтування та

рішення, що міститься у думці. 

Додаткові якості суддів першої

інстанції

Судді першої інстанції повинні управляти ши@

роким спектром акторів у залі суду. Суддя першої

інстанції повинен не тільки відповідати адвокатам

та їхнім клієнтам, але також реагувати на заяви
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св
ід свідків та вміти давати вказівки присяжним з пи@

тань права.

Рішучість. Суддя першої інстанції повинен ма@

ти здатність швидко приймати рішення, перебува@

ючи під тиском. Часто суддя першої інстанції

повинен виносити постанови щодо заперечень, як

тільки вони висуваються. Для досягнення прогре@

су у справі клопотання також вимагають швидких

рішень. Суддя першої інстанції повинен мати змо@

гу підтримувати рух у справах, а також бажати й

уміти ухвалювати рішення. Він або вона повинні

бути здатними швидко асимілювати право і факти,

а також впевнено і без вагань реагувати на питан@

ня, підняті адвокатом. Суддя повинен уміти прий@

мати жорсткі рішення та бути здатним робити це

твердо.

Темперамент судді. Робота судді передбачає

контакт з юристами, представниками громадсь@

кості та працівниками суду. Вона вимагає невло@

вимої якості, яка називається темпераментом

судді. Темперамент судді включає багато благо@

родних рис. Однією з цих рис є гідність. Щоб

бути гідним, суддя повинен бути "тихим і так@

тичним, а також мати спокійну але тверду

впевненість". Гідність дозволяє судді бути автори@

тетним та викликати повагу до суду. Темперамент

судді також вимагає чутливості та чуйності. Чуй@

ний суддя тонко сприймає почуття сторін перед

судом та визнає, що кожна справа є важливою

для всіх її учасників. Нарешті, кандидат не підхо@

дить за своїм темпераментом для посади судді,

якщо він чи вона не є дуже терплячими. Терп@

лячість — це просто здатність бути врівноваже@

ним і контролювати себе.

Ораторське мистецтво. Суддя повинен добре

висловлюватися для того, щоб його розуміли сто@

рони у справі, а також аудиторія у залі суду. Важ@

ливіше, що кожен відповідач, який постає перед

суддею без адвоката, повинен розуміти запитання

судді, пов'язані, наприклад, з тим, чи має позивач

право на захисника, призначеного судом. На@

решті, навики спілкування є суттєвими для тісних

робочих стосунків з присяжними. Суддя повинен

роз'яснити присяжним їхню роль, надати їм

вказівки з питань права зрозумілою англійською

мовою.

Додаткові якості суддів на

адмінстративних посадах

Багато суддів, крім вирішення справ, мають інші

обов'язки. Деякі з них обіймають особливі посади,

такі як головуючий чи головний суддя, які вимага@

ють розвинутих навичок здійснення нагляду. Як

адміністратор суддя повинен уміти передавати

обов'язки та мудро використовувати час і таланти

своїх працівників. Крім того, судді, який виконує

наглядові функції, знадобляться певні навики осо@

бистого спілкування.

Адміністративні здібності. Якщо у судді є

адміністративні обов'язки, він чи вона повинні бу@

ти хорошими організаторами. Організаторські

навики включають здатність делегувати певні

адміністративні обов'язки та мудро використову@

вати працівників. Адміністративні здібності вклю@

чають ведення добре організованих архівів і

документації, а також володіння останньою

інформацією про діяльність офісу. 

Навики особистого спілкування. У наглядовій

ролі суддя повинен також мати певні навики осо@

бистого спілкування. При здійсненні нагляду за

адміністративним персоналом або іншими суддя@

ми суддя повинен уміти надати мотивацію іншим.

Хороший керівник повинен переглядати роботу

підлеглих та інформувати їх про ефективність

їхньої роботи. При здійсненні нагляду за іншими

суддями наглядовий суддя повинен бути розсудли@

вим. Наприклад, коли судді мають різні точки зору

з питань управління справами суду, наглядовий

суддя, можливо, повинен буде заохочувати ком@

проміс. 

Висновок

Завдяки запровадженню стисло визначених кри@

теріїв для обрання кандидатів на посади суддів

комісія з розгляду кандидатур матиме змогу ефек@

тивно розглядати та оцінювати кандидатури на по@

сади суддів. Якщо заздалегідь прийняти ці критерії

та запропоновані заходи з оцінки, можна уникнути

багатьох розчарувань і побоювань. Члени комісії,

які мають тверде уявлення про те, що вони шукають

у кожному заявнику, будуть упевнено надавати ос@

таточні рекомендації органу, який призначає

суддів. Комісія, яка визначила стандарти оцінки

кандидатів на посади суддів, буде упевненою у тому,

що вона відібрала кандидатів, які найкращим чи@

ном підходять для роботи на посаді судді.

ЗАХОДИ ДЛЯ ОЦІНКИ

Якості всіх суддів:
• відповідний вік

• належний стан здоров'я

• безсторонність

• працьовитість

• порядність

• професійні навики

• зв'язки у громаді

• соціальна свідомість

Додаткові якості суддів апеляційної інстанції:
• колегіальність

• володіння пером
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повинні ставити самим собі стосовно кожного кан@

дидата. Про ці заходи слід пам'ятати під час розгля@

ду та розслідування кандидатури, розробки анкет і

поставлення запитань у ході співбесід, а також, зви@

чайно, під час остаточного відбору кандидатів.

Додаткові якості суддів першої інстанції:
• рішучість

• темперамент судді

• ораторське мистецтво

Додаткові якості суддів на адміністративних
посадах:

• адміністративні здібності

• навики особистого спілкування

Відповідний вік

Запропоновані заходи. Відповіді на ці запитан@

ня повинні допомогти у визначенні того, чи є осо@

ба відповідного віку для обрання кандидатом на

посаду судді.

1. Скільки років особі?

2. Які обмеження щодо мінімального віку, якщо

є, визначені у конституції та законодавстві штату

для цієї судової посади?

3. Який вік обов'язкового виходу у відставку у

зазначеному штаті?

4. Який час, якщо це взагалі дозволено, суддя

може працювати після настання віку обов'язково@

го виходу у відставку?

5. Який термін посади, для якої розглядається

кандидатура цієї особи?

6. Чи закінчиться термін роботи цієї особи на

посаді перед настанням віку обов'язкового виходу

у відставку?

7. Чи заважатиме вік цієї особи ефективному

виконанню цією особою обов'язків судді?

8. Чи дозволить вік цій особі працювати на по@

саді судді достатньо довго і ефективно?

Належний стан здоров'я

Запропоновані заходи. Буде корисним постави@

ти наступні запитання особам, їхнім лікарям та

знайомим для того, щоб визначити, чи має канди@

дат достатньо хороше фізичне та психічне здо@

ров'я для роботи суддею. 

1. Чи зверталася ця особа до лікаря протягом

останнього року?

2. Чи подавав лікар медичний звіт на цю особу?

3. Яка професійна думка лікаря щодо стану здо@

ров'я цієї особи?

4. Чи буде фізичне здоров'я цієї особи заважати

їй виконувати обов'язки судді?

5. Чи має ця особа будь@які звички, які шкоди@

тимуть його/її здатності виконувати функції

судді?

6. Чи мала ця особа серйозне захворювання

протягом останніх п'яти років? Якщо так, чи є

будь@які тривалі побічні наслідки цієї хвороби? Які

це наслідки? Чи заважатимуть вони виконанню

обов'язків судді?

7. Чи була ця особа госпіталізована або чи поз@

бавлялася працездатності на період довше десяти

днів протягом останніх п'яти років у зв'язку з хво@

робою або тілесним ушкодженням? Якщо так, чи є

якісь тривалі побічні наслідки такої госпіталізації?

Які саме? Чи заважатимуть вони виконувати

обов'язки судді?

8. Чи страждає ця особа від будь@яких фізичних

недоліків, які можуть зашкодити його/її ефек@

тивній роботі на посаді судді?

9. Чи лікувалася ця особа від алкоголізму? Як@

що так, чи було це лікування бажаним і чи

засвідчать ця особа та його/її лікар, що проблема

алкоголю знаходиться під контролем? Чи була ця

особа під психіатричним або психологічним на@

глядом? Якщо так, у чому була проблема? Чи зава@

жатиме ця проблема його/її ефективній роботі

на посаді судді? Чи продовжує існувати ця про@

блема?

Безсторонність

Запропоновані заходи. У визначенні того, чи є і

чи може бути особа безстороннім суддею, може

бути корисним отримати відповіді на наступні за@

питання. Оскільки визначення здатності бути без@

стороннім включає дуже багато невизначеностей,

пропонується низка запитань.

1. Чи може ця особа вислухати аргументи всіх

сторін перед тим, як зосередитися виключно на

визначенні питань права?

2. Чи бажає ця особа обмежити діяльність і сто@

сунки, які можуть потенційно втручатися у його/її

роботу на посаді судді?

3. Чи є ця особа настільки холоднокровною,

щоб уникати неналежного впливу на його/її

рішення лестощів або ворожих коментарів і кри@

тики?

4. Чи є вірогідним, що на цю особу матимуть

вплив вимоги окремих груп чи організацій або

бажання досягти особистої популярності чи

слави?

5. Чи може ця особа відсторонитися від

партійних переваг і бути вільною від політичних

зв'язків, які можуть зробити його/її рішення упере@

дженими?

6. Чи будуть рішення цієї особи вільними від ра@

сових упереджень? релігійних упереджень?

національних упереджень? упереджень за стате@



20

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ СУДДІВ УКРАЇНИ  |  ВИПУСК 1(5)  |  2008  |

Ін
оз

ем
ни

й 
до

св
ід вою ознакою? упереджень за ознакою соціального

статусу сторін? упереджень за ознакою еко@

номічного статусу сторін?

7. Чи буде ця особа вільною від прихильностей

у кримінальних справах? у позовах щодо відшко@

дування матеріальних збитків? у позовах про до@

машні стосунки? у групових позовах? за або проти

корпоративних відповідачів?

8. Чи демонструватиме ця особа фаворитизм за

або проти тих чи інших адвокатів?

9. Чи здатна ця особа відмовлятися від пода@

рунків або послуг від адвокатів або сторін у по@

зові?

Працьовитість

Запропоновані заходи. Відповіді на наступні за@

питання допоможуть визначити, чи є працьови@

тою особа, яка оцінюється.

1. Чи є ця особа сумлінним працівником?

2. Чи бажає ця особа витрачати час на вико@

нання своєї роботи понад нормальну тривалість

робочого дня?

3. Яким був робочий час цієї особи у минуло@

му? Чи є вірогідність того, що він зміниться?

4. Яким чином ця особа врівноважує виконан@

ня своєї роботи власноруч з передачею обов'язків

іншим?

5. Чи забезпечує ця особа стабільний прогрес

у доручених їй завданнях?

6. Чи має ця особа репутацію людини, яка ви@

конує завдання вчасно?

7. Чи є ця особа, як правило, добре підготов@

леною?

8. Чи ретельно, як правило, ця особа виконує

свою роботу?

9. Чи має ця особа звичку не запізнюватися на

зустрічі? Додаткові запитання для заявників, які

наразі обіймають суддівські посади:

10. Чи швидко ця особа розпочинає засідання

суду?

11. Чи вчасно ця особа видає ухвали та поста@

нови?

Порядність

Запропоновані заходи. Можна запропонувати

низку запитань, відповіді на які можуть бути кори@

сними у визначенні того, чи порядною є ця люди@

на. Однак слід розуміти, що порядність є дуже

особистою рисою, наявність чи відсутність якої

іншим людям часто визначити важко. Таким чи@

ном, ці запитання пропонуються лише як вказівки

із застереженням, що на багато з них відповісти

буде важко.

1. Чи має ця особа репутацію людини, яка є

нерозбірливою у методах досягнення мети?

2. Чи має ця особа репутацію людини, яка

відмовляється відкрито та чесно спілкуватися з ад@

вокатом суперника або іншими юристами?

3. Чи постановляв суд, що ця особа подавала

оманливі документи або матеріали?

4. Чи подавалися проти цієї особи будь@які

скарги до будь@яких дисциплінарних органів?

Якщо так, якою була природа цих скарг? Чи

призвела будь@яка з цих скарг до дисциплінар@

ного стягнення або санкцій? Якщо на цю осо@

бу були накладені дисциплінарні стягнення, як

давно відбувався дисциплінарний процес?

5. Чи швидко ця особа сплачує свої борги та

виконує свої зобов'язання?

6. Чи виносилася коли@небудь постанова про

зневагу до суду у зв'язку з навмисним невірним ци@

туванням закону цією особою?

7. Чи має ця особа репутацію людини, яка

невірно представляє факти або докази?

8. Чи арештовувалася ця особа за будь@яке

порушення будь@якого закону? Якщо так, чи бу@

ли висунуті обвинувачення? Яким був результат?

9. Чи брала ця особа участь як позивач або

відповідач у будь@якому судовому процесі стосов@

но ганебної поведінки, нечесності або неетичної

поведінки, вчинених цією людиною?

10. Чи регулярно ця особа подавала феде@

ральні декларації з прибуткового податку (якщо

доречно, декларації штатів та місцеві декла@

рації)?

11. Чи зробила ця особа будь@які невірні або

оманливі заяви у його/її анкеті заявника?

12. Якою є репутація цієї особи у громаді сто@

совно її порядності та поваги до закону?

Професійні навики

Запропоновані заходи. Наступні запитання по@

винні допомогти визначити професійні навики

кандидата.

1. В яких судах ця особа допущена до адво@

катської практики? В які дати ця особа була допу@

щена до адвокатської практики у цих судах?

2. В яких адміністративних органах ця особа

допущена до адвокатської практики? В які дати ця

особа була допущена до адвокатської практики у

цих органах?

3. Чи активно ця особа займається адвокатсь@

кою практикою?

4. Якщо ця особа не займається активно адво@

катською практикою, чи займалася вона будь@ко@

ли активно адвокатською практикою? Як довго і

протягом якого періоду?

5. Яким був загальний характер адвокатської

практики цієї особи? Чи спеціалізувалася вона у

будь@яких галузях? Якими були галузі спеціалі@

зації?
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ід6. Чи регулярно з'являлася ця особа у суді у

зв'язку зі своєю адвокатською практикою? Якщо

так, в якій кількості справ ця особа брала участь як

судовий адвокат? До якого типу справ вони відно@

силися?

7. Скільки апеляцій аргументувала ця особа?

Якими були деякі з питань у апеляціях?

8. Скільки справ вела ця особа в адміністратив@

них органах? Чого стосувалися деякі з процесів?

9. Якою мірою ця особа брала участь в отри@

манні свідчень під присягою, поданні клопотань

та іншій діяльності, пов'язаній зі встановленням

фактів?

10. Чи опублікувала ця особа будь@які юри@

дичні книги чи статті?

11. Чи викладала ця особа будь@який предмет

на факультеті права? Які це були предмети?

12. Чи викладала ця особа на будь@яких курсах

юридичної освіти? На яких?

13. Чи працювала коли@небудь ця особа клер@

ком для судді?

14. Чи демонструє ця особа розуміння юри@

дичних питань у письмових думках і аргументах?

15. Чи є ця особа добре освіченою та поінфор@

мованою в інших, ніж право, сферах?

16. Чи має ця особа загальні робочі знання ма@

теріального права у галузях, з якими вона,

вірогідніше за все, зустрінеться під час роботи на

посаді судді?

17. Чи добре знає ця особа процесуальне та

доказове право даної юрисдикції?

18. Чи має ця особа загальні знання про по@

точні юридичні тенденції та нові події у статутно@

му та прецедентному праві?

19. Чи відвідувала ця особа будь@які постійні

курси юридичної освіти або семінари за останні

п'ять років? Які були предмети? Скільки годин за@

нять на курсах відвідала ця особа?

20. Додаткові запитання для заявників, які на@

разі обіймають посаду судді:

21. Чи є рішення цієї особи добре обґрунтова@

ними та поміркованими?

22. Чи показує ця особа в ухвалах і постановах

розуміння юридичних питань?

23. Чи ставить ця особа доречні, проникливі

запитання стосовно справ у його/її суді?

Зв'язки у громаді

Запропоновані заходи. Кодекс поведінки судді

може дещо ускладнити завдання оцінки здатності

особи обмежити зовнішню діяльність і одночасно

підтримувати зв'язки у громаді, які є корисними

для суду та громади. Наступні запитання можуть

допомогти визначити, чи має особа інтерес, ба@

жання та здатність брати участь у обмеженій але

доречній громадській діяльності.

1. Чи читала ця особа коли@небудь лекції на

факультеті права? У будь@якій іншій установі?

Скільки часу вона на це витратила?

2. Чи бажає ця особа працювати лектором або

викладачем на юридичному факультеті у майбут@

ньому? В іншому освітньому закладі?

3. Чи брала ця особа участь у будь@яких

постійних курсах юридичної освіти в якості ви@

кладача?

4. Чи бажає ця особа присвячувати певний

час роботі на будь@яких постійних курсах юри@

дичної освіти в якості викладача?

5. Чи читала ця особа лекції на будь@яких

юридичних факультетах як запрошений лектор?

6. Чи є ця особа членом будь@яких асоціацій

адвокатів або професійних організацій? Яких са@

ме?

7. Чи бере ця особа участь у роботі будь@яких

комітетів будь@яких асоціацій адвокатів або про@

фесійних організацій?

8. Чи бажає ця особа витрачати деякий час на

виступи у будь@яких асоціаціях адвокатів або про@

фесійних організаціях?

9. Чи бере ця особа участь у будь@якій грома@

дянській або благодійній діяльності? Якій саме?

Наскільки активною є її участь?

10. Чи має ця особа будь@які культурні інтере@

си або види діяльності?

11. Які хобі чи зовнішні інтереси має ця особа?

Соціальна свідомість

Запропоновані заходи. Соціальна свідомість є,

мабуть, найважчою рисою для визначення. Хоча

можливо оцінити біографію та дії особи, соціаль@

на свідомість, мабуть, ближче до правознавчої

філософії, ніж до характеру людини. Тому на@

ступні запитання пропонуються лише як вказівки.

Під час прийняття рішення ці запропоновані за@

питання не повинні розглядатися як неспростов@

ний доказ соціальної свідомості кандидата.

1. Чи має ця особа сильне почуття соціальної

та моральної відповідальності?

2. Чи займалася ця особа будь@коли безоплат@

ною юридичною роботою? Що це була за робота?

3. Чи демонструвала ця особа будь@які знання

та розуміння історії права та філософії?

4. Чи демонструвала ця особа здатність ба@

лансувати між суперечливими інтересами stare

decisis (додержання прецеденту) та соціальних

змін?

Колегіальність

Запропоновані заходи. Колегіальність вимірю@

вати особливо важко. Можливо, її нелегко поміти@

ти у стилі роботи юристів або суддів першої
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ляційних суддів, і навіть ще важче оцінити у апе@

ляційних суддях. Однак, коли суддя не дуже добре

працює колегіально, брак колегіальності є

помітним. Таким чином, багато запитань, які мо@

жуть допомогти оцінити колегіальність, зосеред@

жуються як на особистому стилі життя, так і на

професійній кар'єрі особи. Здатність добре

функціонувати у колегіальному суді є важливою

рисою апеляційних суддів, і наступні запитання

можуть бути корисними в оцінці її присутності

або відсутності.

1. Чи схильна ця особа монополізувати

бесіди?

2. Чи можна переконати цю особу змінити

його/її точку зору?

3. Чи нормально ця особа реагує на критику?

4. Чи вважається, що ця особа має необґрун@

товано уперті погляди?

5. Чи може ця особа конструктивно критику@

вати інших?

6. Як довго ця особа працює на своєму те@

перішньому місці роботи? Як довго вона працюва@

ли на своєму попередньому місці роботи?

7. Чи демонструє ця особа лояльність до сво@

го теперішнього чи колишнього роботодавця?

8. Як ця особа сприймає своїх колег та підлег@

лих? Як її колеги та підлеглі сприймають цю осо@

бу?

Володіння пером

Запропоновані заходи. Володіння пером де@

монструється протягом усієї кар'єри особи. Як

більшість навиків, у разі частого використання во@

но з часом поліпшується. Таким чином, повинні

існувати всі докази володіння пером суддею чи

кандидатом на посаду судді. При оцінці цих до@

казів корисними можуть виявитися наступні запи@

тання.

1. Чи може ця особа заявити про особисте або

переважне авторство будь@яких юридичних мемо@

рандумів? Чи є вони чіткими та зрозумілими?

2. Чи може ця особа заявити про особисте або

переважне авторство будь@яких статей, присвяче@

них огляду законодавства? Скільки таких статей?

Чи є вони чіткими та зрозумілими?

3. Чи може ця особа заявити про особисте або

переважне авторство будь@яких статей з питань

постійної юридичної освіти або статей у друкова@

них органах асоціацій адвокатів? Скільки таких

статей? Чи є вони чіткими та зрозумілими?

4. Чи писала ця особа не на юридичні теми?

Що вона написала? Чи є ці роботи чіткими та зро@

зумілими?

5. Чи демонструє ця особа добре знання

англійської граматики?

6. Чи демонструє ця особа хороші стилістику

та композиції своїх робіт?

7. Чи додержується ця особа кінцевих

термінів для написання робіт? Додаткове запитан@

ня для кандидатів, які наразі обіймають посаду

судді:

8. Чи писала ця особа будь@які суддівські дум@

ки? Скільки? Чи є вони чіткими та зрозумілими?

Рішучість

Запропоновані заходи. Здатність судді бути

рішучим є однією з рис, які перевірити важко.

Дехто вважає, що ухвалення судових рішень від@

повідає рисам їхнього характеру. Наступні запи@

тання можуть допомогти визначити наявність або

відсутність рішучості.

1. Чи може ця особа прийняти остаточне

рішення?

2. Чи може ця особа твердо відстоювати свої

рішення?

3. Чи може ця особа рішуче проводити судо@

вий процес? Додаткові запитання для заявників,

які наразі обіймають посаду судді:

4. Чи здатна ця особа забезпечувати рух

справ?

5. Чи рішуче ця особа проводить судові про@

цеси?

Темперамент судді

Запропоновані заходи. Оскільки в реальності

темперамент судді є широкою категорією, яка

складається з низки особистих чеснот, для визна@

чення наявності в особи цієї якості можуть бути

використані різні запитання.

1. Чи добре він/вона вміє слухати?

2. Чи має ця особа репутацію людини, яка

втрачає контроль над собою?

3. Чи є ця особа чемною у стосунках з іншими?

4. Чи виносилася постанова про зневагу до су@

ду у відношенні до цієї особи? Якщо так, за яких

обставин? 

5. Чи часто ця особа залякує інших?

6. Чи є ця особа тактичною та дипломатич@

ною?

7. Чи вільно почуваються інші у присутності

цієї особи?

8. Чи демонструвала ця особа гнучкість у сто@

сунках з різними людьми у різних ситуаціях?

9. Чи має ця особа нормальні стосунки з парт@

нерами?

10. Чи з повагою ця особа ставиться до підлег@

лих?

11. Чи демонструє ця особа терпимість і стри@

маність? Додаткові запитання для заявників, які

наразі обіймають посаду судді:
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воката та свідчення свідків?

13. Чи уникає ця особа сенсуалізму у суді?

14. Чи має ця особа репутацію людини, яка у

веденні судових засідань використовує примус?

15. Чи виносилася цій особі будь@коли догана

апеляційним судом за відсутність темпераменту

судді?

Ораторське мистецтво

Запропоновані заходи. Адвокатська практика

вимагає навичок усного спілкування. Незалежно

від того, чи юрист виступає у суді, аргументує апе@

ляції або проводить переговори щодо корпора@

тивних операцій, він/вона повинні бути здатними

переконати інших завдяки його/її ораторському

мистецтву. Отже, уся кар'єра юриста має проде@

монструвати його/її навики усного спілкування.

Крім того, можна поставити наступні запитання

щоб визначити, наскільки ефективними є навики

усного спілкування заявника.

1. Якщо особу було запрошено на співбесіду,

чи давала вона переконливі доречні відповіді на

запитання? Чи може він/вона роз'яснити юри@

дичні поняття будь@яким не юристам, які беруть

участь у оцінці?

2. Чи викладала ця особа на будь@яких курсах?

Як її сприймали?

3. Чи робила ця особа будь@які промови? Як

вони були сприйняті?

4. Якою є репутація цієї особи щодо ефектив@

ного спілкування серед його/її колег?

5. Якою є репутація цієї особи щодо ефектив@

ного спілкування серед суддів, перед якими він/во@

на з'являлися?

6. Чи вільно володіє цей кандидат усною

англійською мовою?

7. Чи демонструвала ця особа талант під час

роз'яснення технічних і складних юридичних пи@

тань клієнтам?

Адміністративні здібності

Запропоновані заходи. Адміністративні здіб@

ності можна продемонструвати різними спосо@

бами. Наступні запитання можуть допомогти

визначити, чи має особа адміністративні здіб@

ності.

1. Чи логічно та організовано ця особа підхо@

дить до вирішення проблем?

2. Чи ефективно ця особа управляє своїм ча@

сом?

3. Чи продемонструвала ця особа здатність

делегувати завдання? Чи добре він/вона може

вирішити, що саме делегувати? Чи добре він/во@

на може вирішити, кому саме делегувати ці за@

вдання?

4. Чи підтримує ця особа свої архіви та до@

кументи організованому стані? Чи може він/во@

на знайти документи, коли вони йому/їй

потрібні?

5. Додаткові запитання для заявників, які на@

разі обіймають посаду судді:

6. Чи правильно використовує ця особа час у

залі суду?

7. Чи може ця особа ефективно рухати свої

справи?

Навики особистого спілкування

Запропоновані заходи. Наступні запитання мо@

жуть допомогти визначити, чи має особа навики

особистого спілкування, необхідні для того, щоб

бути хорошим керівником.

1. Чи є ця особа ефективним керівником? Чи

проводить ця особа підготовку свого персоналу?

Чи переглядає ця особа роботу свого персоналу?

Чи інформує ця особа своїх працівників про ефек@

тивність їхньої роботи?

2. Чи здатна ця особа мотивувати інших?

3. Чи брала ця особа на себе відповідальність

за помилки та упущення, вчинені працівниками,

за якими вона здійснює нагляд?

4. Чи має ця особа навики посередництва? Чи

може він/вона переконати людей піти на ком@

проміс?

5. Чи виконувала ця особа керівну чи

провідну роль в юридичній фірмі?

6. Чи демонструвала ця особа здібності лідера,

коли очолювала будь@які комітети?

7. Чи мала ця особа нагоду здійснювати посе@

редництво поміж різними вимогами, коли обійма@

ла керівну посаду?



24

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ СУДДІВ УКРАЇНИ  |  ВИПУСК 1(5)  |  2008  |

М
іж

на
ро

дн
і д

ок
ум

ен
ти ВСЕУКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА СУДДІВСЬКА АСОЦІАЦІЯ

ЛИСТ
1

№ 238 

Від 26.12.2007 р.

Голові Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України
Самсіну І.Л.

Шановний Ігоре Леоновичу!

Всеукраїнська незалежна суддівська асоціація поділяє занепокоєння суддів станом незалежності,

фінансовим і матеріально@технічним забезпеченням суддів, дотриманням вимог національного

законодавства, міжнародних стандартів з питань незалежності судової влади, авторитету правосуддя в

Україні.

Незалежність суддів є важливою гарантією ефективного захисту прав людини. Асоціація з моменту її

створення постійно вживає заходи, спрямовані на зміцнення незалежності суддів, підвищення

авторитету судової влади. З цією метою неодноразово направлялися звернення до Президента України,

Голови Верховної Ради України, Прем'єр@міністра України, Вищої ради юстиції, громадськості.

У зв'язку з посиленням тиску на судову владу, погіршенням стану незалежності суддів Асоціація

направила звіт до Міжнародної асоціації суддів, екстраординарним членом якої вона є, про ситуацію,

що склалася з питань забезпечення незалежності суддів в Україні, який розглянуто на засіданні

європейського відділення на 50 конгресі МАС, що проходив з 24 по 27 жовтня року в м. Тронхейм,

Норвегія.

За результатами розгляду одноголосно прийнята резолюція в якій виражена велика занепокоєність

ситуацією в Україні в сфері дисциплінарної відповідальності, а решта питань винесена на вивчення

робочої групи та підготовки їх розгляду на черговому конгресі МАС.

Просимо розглянути Резолюцію ЄАС і застосовувати її принципи при вирішенні питань щодо

дисциплінарної відповідальності суддів, і сприяти опублікуванню Резолюції ЄАС в Інформаційному

віснику Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

З повагою,
Президент Всеукраїнської
незалежної суддівської асоціації,
суддя Конституційного Суду України у відставці
М. Д. Савенко

1 Друкується у точній відповідності до наданої копії без редагування.
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1 Текст цього документу можна подивитись на сторінці Всеукраїнської незалежної суддівської асоціації в мережі Інтернет за

адресою: <http://www.uajudges.org/files/materials/1302/1.doc>.

2 Див. Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи № R(94) 12, принцип I (2) a (i), d.

3 Резолюція стосовно дисциплінарного провадження щодо суддів, прийнята Європейською асоціацією суддів на зустрічі в

Вільнюсі в травні 2006 року.

4 Див. Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи № R(94) 12, принцип V (2).

5 Рекомендація № 3 Консультативної ради європейських суддів (CCJE) щодо принципів суддівського управління, професійної

поведінки, зокрема етики, неналежної поведінки та неупередженості, § 64—65.

6 Рекомендація № 3 Консультативної ради європейських суддів (CCJE) щодо принципів суддівського управління, професійної

поведінки, зокрема етики, неналежної поведінки та неупередженості, § 60.

7 Див. Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи № R(94) 12, принцип V (3), Рекомендацію № 1 (2000) Консультативної ради

європейських суддів (CCJE) щодо стандартів незалежності та незмінюваності суддів, § 60, Рекомендацію № 3 Консультативної

ради європейських суддів (CCJE) щодо принципів суддівського управління, професійної поведінки, зокрема етики, неналежної

поведінки та неупередженості, § 71—72.

1. Європейська асоціація суддів виражає велику

занепокоєність ситуацією в Україні в сфері дис@

циплінарної відповідальності суддів. 

2. ЄАС підкреслює, що принцип незалежності

суддів є основною передумовою дотримання вер@

ховенства права та фундаментальною вимогою

процесу вільного вирішення спорів. Всі правила

щодо дисциплінарної відповідальності мають ба@

зуватися на припущенні, що судді є незалежними

захисниками закону та можуть тлумачити його на

власний розсуд. Для того, щоб належним чином

виконувати свої функції, суддя не може бути при@

тягнений до дисциплінарної відповідальності за

поданням держави чи незадоволеної сторони по

справі, крім випадків, коли суддя визнаний вин@

ним у скоєнні кримінального злочину, або у разі,

якщо його поведінка прямо суперечить встановле@

ним професійним суддівським стандартам. Якщо

це правило не дотримується, то суддя змушений

виконувати свої обов'язки під постійною загрозою

звинувачення, що може, принаймні підсвідомо,

вплинути на його рішення. 

3. Той факт, що рішення судді може бути пе@

реглянуте, змінено чи відмінено апеляційною

інстанцією, не може бути підставою для відкриття

дисциплінарної справи щодо судді2. Водночас,

будь@яка спроба представників законодавчої і ви@

конавчої влади притягнути суддю до дисциплінар@

ної відповідальності за винесення конкретного

рішення (якщо відсутнє кримінальне діяння чи

пряме нехтування професійними суддівськими

стандартами) є невиправданим втручанням в су@

довий процес і становить пряму загрозу незалеж@

ності суддів3. 

4. Підстави для дисциплінарної відповідаль@

ності судді, зокрема підстави для його/її звіль@

нення, мають бути чітко встановлені законом4.

Дисциплінарні органи повинні мати чіткі причи@

ни для притягнення судді до дисциплінарної

відповідальності5. 

5. Відповідна дисциплінарна справа щодо

судді може бути відкрита тільки у випадках, коли

мала місце не гідна звання судді поведінка і її

наслідки є такими серйозними і жахливими, що

потребують накладання дисциплінарних стяг@

нень6. 

6. Розгляд дисциплінарної справи має проводи@

тися тільки незалежним трибуналом, який має га@

рантувати всебічну реалізацію права на захист.

Якщо такого трибуналу немає безпосередньо в

суді, то його члени мають призначатися незалеж@

ним органом, у складі якого має бути більшість

суддів, які обрані демократичним шляхом своїми

колегами. Також має бути забезпечене право на

оскарження рішення дисциплінарного органу в

порядку апеляції в суді7.

7. ЄАС вважає, що будь@які законодавчі ініціа@

тиви, що порушують ці універсальні стандарти, є

невиправданим втручанням в незалежність суддів.

Вони є несумісними з фундаментальними вимога@

ми демократичного суспільства, що базується на

верховенстві права.

8. ЄАС закликає компетентні органи України

забезпечити загальне визнання стандартів суд@

дівської незалежності та їх дотримання в будь@

який час, а також неприпустимість будь@яких дій,

що поставлять ці стандарти під загрозу. 

РЕЗОЛЮЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ СУДДІВ
1

Тронхейм, 27 вересня 2007 року 
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розглянувши матеріали стосовно подання голови Ради суддів Миколаївської області від 20.07.2007 р. № 1.1. щодо

притягнення судді Центрального районного суду м. Миколаєва

Алєйнікова Володимира Олександровича, 1967 року народження, громадянина України, освіта вища юридична,

працює суддею Центрального районного суду м. Миколаєва з 25.06.1999 року, має 3@й кваліфікаційний клас судді,

до дисциплінарної відповідальності,

ВСТАНОВИЛА:

У поданні голови Ради суддів Миколаївської області Козаченка В.І. від 20.07.2007 р. ставиться питання про

притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Центрального районного суду м. Миколаєва Алєйнікова В.О.

у зв'язку з заявою гр. Ільченка А.М. про порушення суддею норм процесуального права при розгляді

адміністративної справи за позовом Ільченка А.М. до Миколаївської міської ради про оскарження рішення від

01.06.2006 року "Про надання російській мові статусу регіональної мови", зокрема, в частині порушення суддею

Алєйніковим В.О. по даній справі таємниці нарадчої кімнати з 02.07.2007 р. по 06.07.2007 р.

Заслухавши доповідача — члена кваліфікаційної комісії суддів Шаталюка С.Д., пояснення судді Алєйнікова В.О.,

який не визнав себе винним, та розглянувши подання голови Ради суддів Миколаївської області і матеріали подання

та перевірки, кваліфікаційна комісія суддів не вбачає підстав для порушення дисциплінарної провадження та

відкриття дисциплінарної справи відносно судді Центрального районного суду м. Миколаєва Алєйнікова В.О.,

виходячи з наступного. 

Стаття 96 Закону України "Про судоустрій України" передбачає, що суддю може бути притягнуто до

дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених законом про

статус суддів, за вчинення дисциплінарного проступку. Відповідно до ст.154 Кодексу адміністративного

судочинства України (далі КАС України) таємниця нарадчої кімнати передбачає, що під час ухвалення судового

рішення ніхто не має права перебувати  в нарадчій кімнаті, крім складу суду,  який розглядає справу; під час

перебування в нарадчій кімнаті суддя не має  права розглядати інші судові справи, судді не мають  права

розголошувати  хід обговорення та ухвалення рішення в нарадчій кімнаті.

Кваліфікаційною комісією суддів встановлено, що в провадженні судді Центрального районного суду м.

Миколаєва Алєйнікова В.О. знаходилася справа за позовом Ільченка А.М. до Миколаївської міської ради про

оскарження рішення ради від 01.06.2006 р. "Про надання російській мові статусу регіональної мови". 02.07.2007 р.

суддя закінчив розгляд справи та пішов до нарадчої кімнати для ухвалення постанови по справі. 09.07.2007 р. суд

поновив розгляд справи відповідно до положень ст. 153 КАС України, здійснив низку процесуальних дій, після чого

знов пішов до нарадчої кімнати, оголосивши орієнтовний строк проголошення постанови — 11.07.2007 р., коли

проголошення постанови було перенесене на 12.07.2007 р., про що сторони були сповіщені оголошенням.

12.07.2007 р. суд оголосив постанову по справі. 

Таким чином, кваліфікаційною комісією суддів встановлено, що 09.07.2007 р. суддя остаточно вийшов до

нарадчої кімнати, де знаходився до 12.07.2007 р., і відсутні дані про порушення в цей період суддею Алєйніковим

В.О. таємниці нарадчої кімнати. Що стосується посилання Ільченка А.М. на порушення з 02.07.2007 р. по 06.07.2007

р. таємниці нарадчої кімнати суддею, який виходив з нарадчої кімнати, то у даних випадках комісією не

встановлено порушення суддею вимог положень ст. 154 КАС України, які мають правове значення, а встановлено

факт спостереження за суддею і намагання поспілкуватися з суддею з боку Ільченка А.М. При цьому комісія

враховує те, що після поновлення розгляду справи 09.07.2007 року судом було винесено ухвалу про порядок

забезпечення таємниці нарадчої кімнати силами співробітників міліції СРСМ "Грифон" УМВС України у

Миколаївській області, і вказана ухвала суду була виконана. 

У комісії відсутні дані про наявність встановлених відповідним чином порушень закону при розгляді справи з

боку судді Алєйнікова В.О.

За таких обставин кваліфікаційна комісія суддів вважає, що оскільки у даному випадку у діях судді по справі не

РІШЕННЯ №280
про відмову у відкритті дисциплінарної справи щодо судді

19 грудня  2007 р. м. Одеса

Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Одеського апеляційного округу в складі:

головуючого — Бабія А. П.,

членів комісії — Голубкіна О.І., Джулая О.Б., Кічмаренка С.М., Лічмана Л.Г., Сєдова А.Ю., Таргулової І.Г.,

Чернявського А.С., Шаталюка С.Д.,
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дисциплінарного провадження, то належить відмовити у порушенні дисциплінарного провадження та відкритті

дисциплінарної справи за поданням голови Ради суддів Миколаївської області від 20.07.2007 р. щодо притягнення

судді Центрального районного суду м. Миколаєва Алєйнікова В.О. до дисциплінарної відповідальності.

На підставі наведеного, керуючись ст. 77, 82  Закону України "Про судоустрій України", 

ВИРІШИЛА:

Відмовити у порушенні дисциплінарного провадження та відкритті дисциплінарної справи за поданням голови

Ради суддів Миколаївської області від 20.07.2007 року № 1.1. щодо ініціювання питання про дисциплінарну

відповідальність судді Центрального районного суду м. Миколаєва Алєйнікова Володимира Олександровича.

Рішення кваліфікаційної комісії суддів може бути оскаржене до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

через Кваліфікаційну комісію суддів загальних судів Одеського апеляційного округу у п'ятнадцятиденний строк з

дня одержання копії рішення.

Голова кваліфікаційної комісії Бабій А.П. 

Члени кваліфікаційної комісії: Голубкін О.І. 

Сєдов А.Ю.

Джулай О.Б. 

Таргулова І.Г.

Кічмаренко С.М. 

Чернявський А.С.

Лічман Л.Г.

Шаталюк С.Д.
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розглянувши матеріали дисциплінарної справи, порушеної на підставі подання  члена Ради суддів України

Городовенка В.В. від 29.05.2007 року, про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Жовтневого

районного суду м. Запоріжжя Стратій Євгенії Володимирівни,

ВСТАНОВИЛА:

У поданні члена Ради суддів України Городовенка В.В. ставиться питання про притягнення до дисциплінарної

відповідальності судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Стратій Євгенії Володимирівни в зв'язку з

тим, що нею допущені грубі порушення вимог кримінально@процесуального законодавства при розгляді

кримінальної справи по обвинуваченню Гвічіані Каха Амирановича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст.

186 КК України.

Так, встановлено, що 15 травня 2007 року на ім'я голови Апеляційного суду Запорізької області надійшла окрема

ухвала колегії суддів судової палати з кримінальних справ Апеляційного суду Запорізької області від 25.04.2007 року

щодо порушень суддею Жовтневого районного суду  м. Запоріжжя Стратій Є.В. норм кримінально@процесуального

законодавства при розгляді кримінальної справи по обвинуваченню Гвічіані Каха Амирановича у вчиненні злочину,

передбаченого ч.4 ст. 186 КК України.

Вказано, що вироком Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 30.01.2007 року Гвічіані К.А. засуджено

за ч. 4 ст. 186 КК України та призначено покарання із застосуванням ст. 69 КК України до 5 років позбавлення

волі.

На підставі ст. 75 КК України Гвічіані К.А. звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки та

відповідно до ст. 76 КК України покладено зобов'язання повідомляти органи кримінально@виконавчої системи про

зміни місця проживання.

Запобіжний захід змінено в залі суду на підписку про невиїзд.

Вироком суду з Гвічіані К.А. на користь Балабуха Л.Є. стягнуто 44338 грн. Доля речових доказів вирішена в

порядку  ст. 81 КПК України.  

У ході апеляційного розгляду даної кримінальної справи були встановлені грубі порушення процесуального

закону, допущені суддею Стратій Є.В. при розгляді справи в суді першої інстанції.

Так, згідно матеріалів досудового слідства, місцем постійного проживання Гвічіані Кахи Амирановича, 07.06.1975

року народження, уроженця с. Хелеті Лентехського району, грузина, громадянина Грузії, було встановлено с. Хелеті

Лентехського району Республіки Грузії. Однак у протоколі судового засідання вказано, що місцем постійного

проживання засудженого є провулок Нізовий, 14@б  м. Запоріжжя.  

Таким чином, маючи протилежні дані про місце проживання підсудного, суддя Жовтневого районного суду

м. Запоріжжя Стратій Є.В., не перевіривши достовірності нових даних про його місце проживання, ухвалюючи

вирок, взагалі не вказала адресу засудженого та призначила йому покарання, не зв'язане із позбавленням волі,

змінивши запобіжний захід на підписку про невиїзд та звільнивши Гвічіані К.А. з@під варти у залі суду.  

На вказаний вирок суду прокурором, що приймав участь у розгляді кримінальної справи в суді першої інстанції,

була подана апеляційна скарга. 

Призначаючи справу до апеляційної інстанції, суддею Стратій Є.В. було направлено відповідне повідомлення

Гвічіані К.А. за адресою: провулок Нізовий, 14@б  м. Запоріжжя. 

Але до апеляційного суду Запорізької області у призначений час засуджений не з'явився. У зв'язку із

неможливістю слухання справи за відсутністю засудженого судове засідання було відкладено на 25.04.2007 року, а

до засудженого застосовано примусовий привід.

З матеріалів виконання  примусового приводу вбачається, що за адресою провулок Нізовий, 14@б м. Запоріжжя

нікого не було. А з пояснень мешканців будинків № 14, 15, 16 по вказаному провулку вбачається, що  засуджений

Гвічіані К.А. ніколи не мешкав і на сьогоднішній день не мешкає за вказаною адресою. Разом з тим, згідно довідки

адресного бюро, Гвічіані К.А. не мешкає у м. Запоріжжя.

РІШЕННЯ

19 жовтня 2007 року м. Запоріжжя

Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Запорізького апеляційного округу у складі:

головуючого — Бараненко Л.Я.,,

членів комісії — Грушицького А.А., Савченко Г.В., Кочеткової І.В., Комісаренко Л.В., Свєшнікова В.В., Ольховця

О.М., Матвієнка П.Д., Сажинова В.В., Єрьоменка В.Г.,
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хТаким чином, у зв'язку із неможливістю встановлення місця проживання засудженого кримінальна справа

відносно Гвічіані К.А. була знята з розгляду апеляційною інстанцією та направлена до суду першої інстанції для

вирішення питання про розшук засудженого.

Вказані грубі порушення процесуального закону призвели до тяганини при розгляді апеляційної скарги та

судовою колегією апеляційного суду Запорізької області визнані суттєвими.

Перевіркою вказаних обставин, проведеною Кваліфікаційною комісією суддів загальних судів Запорізького

апеляційного округу, встановлено, що зазначені в поданні грубі порушення з боку судді Жовтневого районного суду

м. Запоріжжя Стратій Євгенії Володимирівни, мали місце і призвели до негативних наслідків, а саме: до того, що у

зв'язку із неможливістю встановлення місця проживання засудженого кримінальна справа відносно Гвічіані К.А. була

знята з розгляду апеляційною інстанцією, і до того, що потерпілій по даній кримінальній справі не відшкодовано

заподіяну шкоду на загальну суму 44338 грн. До таких негативних наслідків призвело те, що суддя Стратій Є.В. при

зміні запобіжного заходу підсудного з взяття з@під варти на підписку про невиїзд не могла керуватися ст. 75 КК

України, оскільки Гвічіані К.А. був іноземцем, не мав постійного місця роботи, а суддя, в матеріалах справи маючи

протилежні дані про місце проживання підсудного, не перевірила достовірність нових даних про його місце

проживання, та у зв'язку з тим, що злочин, вчинений Гвічіані К.А., був тяжким (санкція ч. 4 ст. 186 КК України

передбачає позбавлення волі від семи до десяти років) і Гвічіані К.А. не відшкодував заподіяну ним шкоду потерпілій. 

06 липня 2007 року Кваліфікаційною комісією суддів загальних судів Запорізького апеляційного округу було

відкрито дисциплінарну справу відносно судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Стратій Євгенії

Володимирівни. 

На даному засіданні кваліфікаційної комісії суддів була присутня суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя

Стратій Євгенія Володимирівна.

На засіданні кваліфікаційної комісії суддів суддя Стратій Євгенія Володимирівна з наведеними у поданні

фактами порушень з її боку не погодилась.

Суддя пояснила, що дійсно вироком Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 30 січня 2007 року Гвічіані К.А.

засуджений за ч. 4 ст. 186 КК України до 5 років позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України з іспитовим строком

на три роки.

Ухвалою апеляційного суду Запорізької області від 25 квітня 2007 року справа знята з розгляду апеляційною

інстанцією та повернута для вирішення питання про розшук засудженого, постановлено ухвалу, на підставі якої

внесено зазначене подання.

Зазначила, що Гвічіані К.А. на даний момент знаходиться в розшуку.

Також суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Стратій Є.В. пояснила, що суддя не мала сумніву щодо

достовірності довідки про те, що підсудний Гвічіані К.А. постійно проживає в м. Запоріжжі, провулок Низовий, буд.

14@б в м. Запоріжжі, має неповнолітніх дітей, оскільки дана довідка мала мокру печатку, була підписана головою

квартального комітету і у зв'язку з цим в судді не виникло потреби у її перевірці. Вищевказану довідку було надано

на судовому засіданні адвокатом Батій С.С., відносно якої порушено кримінальну справу. 

Крім того, суддя зазначила, що перекладачами Гвічіані К.А. були його родичі.   

Стосовно відшкодування шкоди потерпілим від Гвічіані К.А. то суддя Стратій Є.В. пояснила, що підсудний

запевнив її в тому, що буде відшкодовувати потерпілим заподіяну ним шкоду.   

Суддя Стратій Є.В. також пояснила, що при застосуванні ст. 75 КК України нею були враховані такі пом'якшуючі

відповідальність підсудного обставини, як каяття, наявність неповнолітніх дітей, характеристика та довідка про

постійне місце проживання.    

Враховуючи пояснення судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Стратій Євгенії Володимирівни,

перевіривши доводи подання та матеріали дисциплінарної справи, Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів

Запорізького апеляційного округу вважає, що в діях судді Стратій Є.В. містяться ознаки дисциплінарного проступку,

внаслідок яких допущені суттєві порушення норм кримінально@процесуального законодавства при розгляді

вказаної кримінальної справи, чим порушено вимоги ст. 6, 10 Закону України "Про статус суддів", згідно яких суддя

зобов'язаний при здійсненні правосуддя дотримуватися Конституції та законів України, забезпечувати повний,

всебічний та об'єктивний розгляд судових справ з дотриманням встановлених законом строків; присягав чесно і

сумлінно виконувати обов'язки судді, здійснювати правосуддя, підкоряючись тільки закону, бути об'єктивним і

справедливим.

Пояснення судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя стратій Євгенії Володимирівни, надані на засіданні

Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Запорізького апеляційного округу, щодо об'єктивності причин

порушення вимог кримінально@процесуального закону при розгляді кримінальної справи по обвинуваченню

Гвічіані Каха Амирановича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України, не заслуговують на увагу,

оскільки не спростовують фактів допущених нею порушень. 

Наведені фактичні обставини щодо стану розгляду кримінальної справи по обвинуваченню Гвічіані Каха

Амирановича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України, свідчать про відсутність організації
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зазначеній кримінальній справі грубо порушено вимоги кримінально@процесуального законодавства, оскільки

маючи протилежні дані про місце проживання підсудного, суддя, не перевіривши достовірність нових даних про

його місце проживання, ухвалила вирок, не вказавши адресу засудженого та призначила йому покарання, не

пов'язане із позбавленням волі, змінивши запобіжний захід на підписку про невиїзд та звільнення Гвічіані Каха

Амирановича з@під варти у залі суду. При цьому суддя не врахувала, що Гвічіані К.А. був іноземцем, не мав постійного

місця роботи, тяжкість вчиненого ним злочину і невідшкодування заподіяної ним шкоди потерпілій.

Враховуючи, що суддею Стратій Є.В. свідомо допущені грубі порушення вимог кримінально@процесуального

законодавства при розгляді даної кримінальної справи, які призвели до того, що засуджений Гвічіані Каха

Амиранович знаходиться у розшуку, а також той факт, що у зв'язку з неможливістю встановлення місця проживання

засудженого кримінальна справа була знята з розгляду апеляційною інстанцією та направлена до суду першої

інстанції для вирішення питання про розшук засудженого, і те, що потерпілій не відшкодовано заподіяну шкоду у

розмірі 44338 грн., Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Запорізького апеляційного округу вважає, що в

діях судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Стратій Євгенії Володимирівни є ознаки дисциплінарного

проступку. 

Виходячи з положень ст. 32, 36 Закону України "Про статус суддів", дисциплінарними стягненнями є догана та

пониження кваліфікаційного класу судді.

З огляду на викладене, з урахуванням характеру дій судді Жовтневого районного суду  м. Запоріжжя Стратій

Євгенії Володимирівни, кваліфікаційна комісія вважає, що до неї  необхідно застосувати дисциплінарне стягнення

у вигляді догани.      

На підставі викладеного та керуючись ст. 31, 32 Закону України "Про статус суддів", ст. 96, 98, 99, 100 Закону

України "Про судоустрій України", Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Запорізького апеляційного округу, 

ВИРІШИЛА:

Судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Стратій Євгенії Володимирівні оголосити догану.

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

його копії.

Голова кваліфікаційної комісії Бараненко Л.Я. 

Члени кваліфікаційної комісії: Грушицький А.А. 

Савченко Г.В. 

Кочеткова І.В. 

Комісаренко Л.В. 

Свєшніков В.В. 

Сажинов В.В. 

Матвієнко П.Д. 

Ольховець О.М. 

Єрьоменко В.Г. 
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розглянувши подання народного депутата України Ківалова С.В. про порушення дисциплінарного провадження

та притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Солом'янського районного суду міста Києва Усатової

Ірини Анатоліївни, заслухавши довідку, складену за результатами перевірки, пояснення судді Усатової І.А.,

дослідивши додані до подань матеріали, кваліфікаційна комісія, 

ВСТАНОВИЛА:

У провадження Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Київського апеляційного округу надійшло подання

народного депутата України Ківалова С.В. про порушення дисциплінарного провадження та притягнення до

дисциплінарної відповідальності судді Солом'янського районного суду міста Києва Усатової Ірини Анатоліївни за

допущені нею порушення вимог закону при розгляді заяви Фірташ М.М. про перегляд рішення Солом'янського

районного суду міста Києва від 12 серпня 2005 року про розірвання шлюбу за нововиявленими обставинами.

Рішеннями Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Київського апеляційного округу відповідно від 26

жовтня 2007 року відносно судді Усатової І.А. відкрито дисциплінарне провадження та доручено голові — члену

кваліфікаційної комісії Балацькій Г.О. провести перевірку обставин, викладених у зазначеному поданні.

За результатами дослідження даних, що містяться в поданні народного депутата України Ківалова С.В.,

кваліфікаційною комісією встановлено наступне.

Рішенням Солом'янського районного суду міста Києва від 12 серпня 2005 року розірвано шлюб між Фірташем

Д.В. та Фірташ М.М.

Ухвалою Солом'янського районного суду міста Києва від 26 квітня 2007 року Фірташ М.М. було відмовлено в

задоволенні заяви про перегляд вказаного рішення районного суду від 12 серпня 2005 року у зв'язку з

нововиявленими обставинами.

На дану ухвалу Крупська О.В. в інтересах Фірташ М.М. подала апеляційну скаргу, яка ухвалою колегії суддів

судової палати у цивільних справах Апеляційного суду міста Києва від 08 червня 2007 року відхилена.

У липні 2007 року Фірташ М.М. знову звернулася в Солом'янський районний суд міста Києва із заявою про

перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами рішення Солом'янського районного суду міста Києва від 12

серпня 2005 року у справі за позовом Фірташа Д.В. до Фірташ М.М. про розірвання шлюбу.

За заявою представника Фірташ М.М. — Крупської О.В. рішенням Солом'янського районного суду міста Києва від

17 серпня 2007 року залишена без розгляду заява Фірташ М.М. від 17 липня 2007 року про перегляд судового

рішення від 12 серпня 2005 року у зв'язку з нововиявленими обставинами.

12 вересня 2007 року Фірташ М.М. втретє звернулася до суду із заявою про перегляд судового рішення про

розірвання шлюбу, яка ухвалою Солом'янського районного суду міста Києва від 21 вересня 2007 року задоволена

та рішення Солом'янського районного суду міста Києва від 12 серпня 2005 року скасовано (головуюча суддя

Усатова І.А.).

08 жовтня 2007 року Фещик Н.М. в інтересах Фірташа Д.В. звернулася до Солом'янського районного суду міста

Києва із заявою про перегляд за нововиявленими обставинами вказаної ухвали, в задоволенні якої ухвалою

районного суду від 19 жовтня 2007 року було відмовлено ( головуюча суддя Усатова І.А.).

На останнє судове рішення була подана апеляційна скарга, яка ухвалою колегії суддів судової палати в цивільних

справах Апеляційного суду міста Києва від 07 листопада 2007 року задоволена, ухвала Солом'янського районного

суду міста Києва від 19 жовтня 2007 року скасована та ухвалена нова, якою задоволена заява Фірташа Д.В. про

перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами ухвали Солом'янського районного суду міста Києва від 21

вересня 2007 року, яка скасована та провадження за заявою Фірташ М.М. про перегляд у зв'язку з нововиявленими

обставинами рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 12 серпня 2005 року в справі за позовом

Фірташа Д.В. до Фірташ М.М. про розірвання шлюбу закрито.

При цьому колегія суддів Апеляційного суду міста Києва постановила окрему ухвалу на адресу Ради суддів міста

Києва для належного реагування, в якій вказала на безвідповідальне ставлення судді Усатової І.А. до виконання нею

РІШЕННЯ 

29 лютого 2008 року                                                                                            м. Київ

Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Київського апеляційного округу у складі:

головуючого — Балацької Г.О.,

заступника голови комісії — Левчука О.Д.,

членів комісії — Щербакова О.С., Стеценко Г.П., Рейнарт І.М., Радченко Н.Т., Галаєвського Ю.В., Ященко Н.В.,
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зокрема фактичний перегляд нею рішення суду апеляційної інстанції, чим порушений принцип обов'язковості

судового рішення, що набрало чинності для всіх органів державної влади, яким є суд, та преюдиційності обставин,

встановлених судовим рішенням, що набрало законної сили, а також перевірка та оцінка суддею дотримання

правил ведення діловодства в суді при розгляді справи іншими суддями цього ж суду в 2005 році.

За повідомленням голови Ради суддів міста Києва, станом на 28 лютого 2008 року окрема ухвала Апеляційного

суду міста Києва від 07 листопада 2007 року відносно судді Усатової І.А. до них не надходила.

Крім того, встановлено, що постановою старшого прокурора відділу Головного управління представництва в

суді, захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень Генеральної прокуратури України від 22

жовтня 2007 року відносно судді Усатової І.А. була порушена кримінальна справа за фактом винесення нею

завідомо неправосудної ухвали від 21 вересня 2007 року у цивільній справі за позовом Фірташа Д.В. до Фірташ М.М.

про розірвання шлюбу, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 375 КК України.

Дана постанова оскаржена суддею до Печерського районного суду міста Києва, який постановою від 08

листопада 2007 року скасував постанову старшого прокурора Генеральної прокуратури України та в порушенні

кримінальної справи відносно судді Усатової І.А. відмовив.

Вказане рішення залишено без зміни ухвалою колегії суддів судової палати у кримінальних справах

Апеляційного суду міста Києва від 28 листопада 2007 року.

При цьому зі змісту рішень районного та апеляційного судів вбачається, що органи, які вирішують питання про

кримінальну відповідальність судді, не наділені законом повноваженнями оцінювати законність судового рішення

та перевіряти його правовий зміст, чого припустився прокурор.

У поясненнях суддя вказує на правильність постановлених нею рішень, вважаючи подання народного депутата

України Ківалова С.В. про її дисциплінарну відповідальність таким, що не підлягає задоволенню.

З характеристики, наданої головою Солом'янського районного суду міста Києва, вбачається, що суддя Усатова

І.А. зарекомендувала себе з позитивної сторони, є принциповим, досвідченим і висококваліфікованим суддею,

завжди сумлінно ставиться до виконання своїх службових обов'язків. Висока виконавча дисципліна, належна

досудова підготовка та вміння правильно організувати розгляд справ забезпечують судді Усатовій І.А. в основному

якісний та оперативний розгляд судових справ. За час роботи на посаді судді, майже 10 років, Усатова І.А. не має

жодного дисциплінарного стягнення.

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 викладене, Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Київського апеляційного округу вважає,

що суддя Солом'янського районного суду міста Києва Усатова І.А. допустила фактичний перегляд рішення суду

апеляційної інстанції, чим порушила принцип обов'язковості судового рішення, що набрало чинності для всіх

органів державної влади, яким є суд, та преюдиційності обставин, встановлених судовим рішенням, що набрало

законної сили, а також вдалася до перевірки та оцінки дотримання правил ведення діловодства в суді при розгляді

справи іншими суддями цього ж суду в 2005 році, що відноситься до компетенції голови районного суду та інших

посадових осіб установ, що можуть проводити перевірки такого характеру, що відповідно до ст. 6 Закону України

"Про статус суддів" вказує на ознаки дисциплінарного проступку судді.

При визначенні виду дисциплінарного стягнення, що належить накласти на суддю, кваліфікаційна комісія

враховує виключно позитивну характеристику судді, ту обставину, що раніше суддя до дисциплінарної

відповідальності не притягувалася, та те, що порушення нею вимог законодавства не спричинило істотних

наслідків.

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, 

ВИРІШИЛА:

Подання народного депутата України Ківалова С.В. про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді

Солом'янського районного суду м. Києва Усатової Ірини Анатоліївни задовольнити.

Притягнути суддю Солом'янського районного суду міста Києва Усатової Ірини Анатоліївни до дисциплінарної

відповідальності та накласти на неї дисциплінарне стягнення у вигляді догани.
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хРішення 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 Балацька Г.О.

Заступник голови комісії Левчук О.Д.

Члени кваліфікаційної комісії: Щербаков О.С.

Стеценко Г.П.

Рейнарт І.М.

Радченко Н.Т.

Галаєвський Ю.В.

Ященко Н.В.
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розглянувши подання народного депутата України Ківалова С.В. про порушення дисциплінарного провадження

та притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Голосіївського районного суду міста Києва Чередніченко

Наталії Петрівни, заслухавши довідку, складену за результатами перевірки та пояснення судді Чередніченко Н.П.,

дослідивши додані до подання матеріали, кваліфікаційна комісія, 

ВСТАНОВИЛА:

У провадження Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Київського апеляційного округу надійшло подання

народного депутата України Ківалова С.В. про порушення дисциплінарного провадження та притягнення до

дисциплінарної відповідальності судді Голосіївського районного суду міста Києва Чередніченко Наталії Петрівни у

зв'язку з порушенням нею чинного законодавства при розгляді справи за позовом Всеукраїнської громадської

організації товариства "Знання" до КП "Готель "Знання", ТОВ "Заріччя буд", Попової В.Е., Браган С.І., ТОВ "Готельні

інновації" про визнання недійсним протоколу загальних зборів, договору про продовження діяльності, визнання

недійсним статуту, договору купівлі@продажу та визнання права власності, що в подальшому сприяло

протиправному заволодінню готелем "Знання".

Рішенням Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Київського апеляційного округу від 23 листопада 2007

року відносно судді Чередніченко Н.П. відкрито дисциплінарне провадження та доручено члену кваліфікаційної

комісії Рейнарт І.М. провести перевірку обставин, викладених у поданні.

За результатами перевірки даних, що містяться в поданні, встановлено наступне.

4 жовтня 2006 року до Голосіївського районного суду міста Києва надійшла позовна заява Товариства "Знання"

до КП готель "Знання", ТОВ "Заріччя@буд", Попової В.Е., Браган С.І., ТОВ "Готельні інновації" про визнання недійсним

протоколу загальних зборів, договору про продовження діяльності, визнання недійсним статуту, договору купівлі@

продажу та визнання права власності, яка перебувала у провадженні судді Федорчука Р.В.

У зв'язку із закінченням повноважень судді Федорчука Р.В. 26 грудня 2006 року справа була передана до

провадження судді Чередніченко Н.П.

Рішенням суду від 5 березня 2007 року відмовлено у задоволенні позову у зв'язку із наявністю рішення

Дарницького районного суду міста Києва від 7 вересня 2006 року щодо правомірності набуття права власності на

вбудовано@прибудоване приміщення готелю "Знання" ТОВ "Заріччя@буд".

Ухвалою суду від 5 березня 2007 року закрито провадження за зустрічним позовом ТОВ "Заріччя@буд" до ВГО

"Знання" про визнання договору купівлі@продажу вбудовано@прибудованого приміщення готелю "Знання"

укладеним у відповідності до вимог діючого законодавства України; визнання, що вбудоване@прибудоване

приміщення готелю "Знання" придбане товариством "Заріччя@буд" в порядку, встановленому законодавством

України; про визнання ТОВ "Заріччя@буд" добросовісним набувачем на підставі ч. 2 ст. 205 ЦПК України, оскільки

вказаний спір був вирішений рішенням Дарницького районного суду міста Києва.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 31 травня 2007 року рішення та ухвала суду

скасовані, основний позов задоволений, у задоволенні зустрічного позову відмовлено.

У даний час вказана постанова є предметом розгляду касаційної інстанції.

Відповідно до пояснень судді Чередніченко Н.П., приймаючи рішення по вказаній справі, вона діяла у

відповідності до вимог діючого законодавства України, постановлене нею рішення не мало правових наслідків, що

вплинули на зміну власника майна та перерозподіл часток власників у цьому майні.

Згідно ст. 31 Закону України "Про статус суддів" суддя притягується до дисциплінарної відповідальності за

вчинення дисциплінарного проступку, зокрема, за порушення законодавства при розгляді судових справ;

обов'язків, вказаних у статті 6 цього закону.

Статтею 6 даного закону передбачено, що судді зобов'язані, зокрема, при здійсненні правосуддя дотримуватися

Конституції та законів України, забезпечувати повний, всебічний та об'єктивний розгляд судових справ з

дотриманням встановлених законом строків.

РІШЕННЯ 

25 січня 2008 року                                                                                                 м. Київ

Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Київського апеляційного округу у складі:

головуючого — Балацької Г.О.,

заступника голови комісії — Левчука О.Д.,

секретаря комісії — Юровської Г.В.,

членів комісії — Щербакова О.С., Стеценко Г.П., Рейнарт І.М., Радченко Н.Т., Галаєвського Ю.В., 
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плінарної відповідальності судді, який брав участь у винесенні цього рішення, якщо при цьому не було допущено

навмисного порушення закону чи несумлінності, що потягло за собою істотні наслідки.

Викладені у зверненні народного депутата України Ківалова С.В. обставини фактично повторюють обставини,

викладені в апеляційній скарзі сторони на оскаржуване рішення суду. Вказані обставини були предметом розгляду

апеляційної інстанції і їм надана оцінка в постанові Київського апеляційного господарського суду.

Враховуючи вищевикладене, Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Київського апеляційного округу

вважає, що при розгляді позову ТОВ "Знання" суддею Чередніченко Н.П. не було допущено навмисного порушення

закону чи несумлінності, оскільки судові рішення, на підставі яких суддею приймалося рішення та ухвала, на

момент прийняття рішення набрали законної сили. Крім того, прийняття суддею Чередніченко Н.П. вказаних

рішень не потягло за особою істотних наслідків.

За місцем роботи суддя Чередніченко Н.П. характеризується позитивно, працює суддею з червня 2001 року, до

дисциплінарної відповідальності не притягувалася.

Відповідно до положень ст. 31 Закону України "Про статус суддів" суддя притягується до дисциплінарної

відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку, зокрема, за порушення законодавства при розгляді

судових справ; обов'язків, вказаних у статті 6 цього закону.

Статтею 6 даного закону передбачено, що судді зобов'язані, зокрема, при здійсненні правосуддя дотримуватися

Конституції та законів України, забезпечувати повний, всебічний та об'єктивний розгляд судових справ з

дотриманням встановлених законом строків.

Враховуючи вищевикладене, Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Київського апеляційного округу

вважає, що підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Голосіївського районного суду міста

Києва Чередніченко Наталії Петрівни немає.

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, 

ВИРІШИЛА:

Відмовити у задоволенні подання народного депутата України Ківалова С.В. про притягнення до дисциплінарної

відповідальності судді Голосіївського районного суду міста Києва Чередніченко Наталії Петрівни.

Дисциплінарне провадження відносно судді Голосіївського районного суду міста Києва Чередніченко Наталії

Петрівни закрити.

Голова кваліфікаційної комісії Балацька Г.О.

Заступник голови комісії Левчук О.Д.

Cекретар комісії Юровська Г.В.

Члени кваліфікаційної комісії: Щербаков О.С.

Стеценко Г.П.

Рейнарт І.М.

Радченко Н.Т.

Галаєвський Ю.В.
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БАБІЙ Анатолій Петрович 
Голова Кваліфікаційної комісії суддів Одеської області

cуддя, заступник голови судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Одеської

області

Народився 11 жовтня 1960 р. у с. Кущівка Волочиського району Хмельницької області.

Трудову діяльність розпочав у 1978 р. Після закінчення у 1986 р. юридичного факультету

Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова працював на посадах слідчого,

помічника прокурора Київського району м. Одеси. У 1988 р. був обраний народним суддею

Київського районного народного суду м. Одеси, з квітня 1993 р. працює суддею Одеського

обласного суду, на теперішній час суддею, заступником голови судової палати у цивільних

справах Апеляційного суду Одеської області. 

Рішенням 18@ї конференції суддів Одеської області від 16.09.2005 р. обраний до складу

Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Одеського апеляційного округу. 24 листопада

2005 р. на організаційному засіданні Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів

Одеського апеляційного округу його обрано її головою. 

Суддя першого кваліфікаційного класу.

ГЛУХАНЧУК Олег Васильович
Начальник територіального управління Державної судової адміністрації в Одеській

області

Народився 29 листопада 1963 р. у м. Екібастуз Павлодарської області. У 1989 р. закінчив

Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е. Дзержинського. Працював слідчим, старшим

слідчим відділу внутрішніх справ Біляївського райвиконкому Одеської області, юристом

автотранспортного підприємства. З 1999 р. працював начальником Центрального район@

ного управління юстиції м. Одеси, з 2002 р. — заступником начальника Одеського обласного

управління юстиції. З квітня 2003 р. працював першим заступником начальника

територіального управління державної судової адміністрації в Одеській області. З червня

2003 р. — начальник територіального управління державної судової адміністрації в Одеській

області. 

Рішенням Одеської обласної ради від 18.11.2005 р. № 711@ІV його обрано до складу

Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Одеського апеляційного округу. 

Заслужений юрист України. Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України

з врученням пам'ятного знака, Почесною відзнакою голови Одеської обласної державної

адміністрації та Почесною грамотою Одеської обласної державної адміністрації, грамотою

Одеського обласного управління юстиції.

ГОЛУБКІН Олександр Іванович
Голова Центрального районного суду м. Миколаєва

Народився 2 вересня 1950 р. у м. Миколаєві. Трудову діяльність розпочав в 1967 р. У 1975 р.

закінчив Харківський юридичний інститут. З січня 1975 р. по квітень 1976 р. працював

виконуючим обов'язків старшого консультанта відділу організаційного забезпечення

діяльності суддів відділу юстиції Миколаївського облвиконкому, стажистом судді

Ленінського районного суду м. Миколаєва. З квітня 1976 р. по березень 1985 р. працював

народним суддею Центрального районного народного суду м. Миколаєва. У березні

Кваліфікаційна комісія суддів Одеської області
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Відповідно до Указу Президента України від 10.02.1996 р. № 121/95 призначений на

посаду голови Центрального районного суду м. Миколаєва. 

Рішенням конференції суддів Миколаївської області від 03.06.2005 р. обраний членом

Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Одеського апеляційного округу.

Має перший кваліфікаційний клас судді. Заслужений юрист України. 

Член Ради суддів Миколаївської області.

ДЖУЛАЙ Олександр Борисович
Суддя судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Одеської області

Народився 20 березня 1962 р. у м. Одеса. Трудову діяльність розпочав у 1979 р. Після

закінчення у 1988 р. Харківського юридичного інституту з 1988 по 1989 роки працював

стажистом судді Суворовського районного суду м. Одеси. З 1989 р. — народний суддя

Суворовського районного народного суду м. Одеси, з 1993 р. працює суддею Одеського

обласного суду, на теперішній час суддею судової палати у кримінальних справах

Апеляційного суду Одеської області. 

Рішенням 18@ї конференції суддів Одеської області від 16.09.2005 р. обраний до складу

Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Одеського апеляційного округу. Суддя

першого кваліфікаційного класу. 

Член кваліфікаційно@дисциплінарної комісії Одеської обласної колегії адвокатів.

КІЧМАРЕНКО Сергій Миколайович
Суддя, голова Приморського районного суду м. Одеси

Народився 25 березня 1962 р. у с. Студена Піщанського району Вінницької області.

Розпочав трудову діяльність у 1979 р. По закінченні у 1989 р. Одеського державного

університету ім. І.І. Мечникова працював стажистом народного судді Київського

районного народного суду м. Одеси, стажистом народного судді Іллічівського районного

народного суду м. Одеси. У 1991 р. обраний суддею Іллічівського районного суду

м. Одеси, а з 2003 р. — суддя новоутвореного Малиновського районного суду м. Одеси.

З 2004 р. — заступник голови Малиновського районного суду м. Одеси. З березня 2006 р.

обраний суддею Приморського районного суду міста Одеси. Указом Президента України

від 16.05.2006 р. № 399/2006 призначений головою Приморського районного суду міста

Одеси. 

Рішенням 19@ї конференції суддів Одеської області від 8.06.2006 р. обраний членом

Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Одеського апеляційного округу. Має другий

кваліфікаційний клас судді.

Нагороджений Почесною грамотою виконавчого комітету Одеської міської ради.

Є членом Ради суддів Одеської області.

ЛІЧМАН Леонід Григорович
Суддя, голова Малиновського районного суду м. Одеси

Народився 10 липня 1960 р. у м. Вінниця. Трудову діяльність розпочав у 1977 р. Після

закінчення у 1986 році Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова працював

стажистом народного судді Центрального районного народного суду м. Одеси. У 1987 р.

був обраний народним суддею Малиновського районного народного суду м. Одеси, з

1990 р. працював заступником голови Малиновського районного суду м. Одеси, з 1999 р.

— голова Малиновського районного суду м. Одеси. З 2003 р. був виконуючим обов'язки

новоутвореного Малиновського районного суду м. Одеси. Відповідно до Указу

Президента України від 14.07.2004 р. № 792/2004 призначений головою Малиновського

районного суду м. Одеси. 
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Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Одеського апеляційного округу. Має другий

кваліфікаційний клас судді. Заслужений юрист України. Нагороджений Почесною

відзнакою Одеської обласної ради та Почесною відзнакою голови Одеської обласної

державної адміністрації. Є членом Ради суддів Одеської області, членом Ради суддів

України. Кандидат юридичних наук.

ЛЄСОГОРОВ Микола Миколайович
Начальник Головного управління юстиції в Одеській області

Народився 14 жовтня 1946 р. у м. Городниця Житомирської області. Трудову діяльність

розпочав у 1960 р. У 1975 р. закінчив юридичний факультет Одеського державного

університету ім. І.І. Мечникова. Працював на посадах інструктора, заступника завідуючо@

го організаційно@інструкторським відділом Одеського облвиконкому, інструктором

відділу адміністративних органів, консультантом державно@правового відділу Одеського

обкому компартії України. З 1990 р. працював заступником начальника, а з 1992 р. на@

чальником Одеського обласного управління юстиції. З лютого 2007 р. — начальник Го@

ловного управління юстиції в Одеській області. 

Наказом міністра юстиції України від 17.01.2006 р. № 38/7 його призначено до складу

Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Одеського апеляційного округу. 

Заслужений юрист України. Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради

України.

Обраний головою ревізійної комісії Нотаріальної палати України, голова Ради Асоціації

нотаріусів Одеської області. Очолює Обласну міжвідомчу координаційно@методичну

раду з питань правової освіти населення в Одеській області.

СПИРИДОНОВА Віра Олександрівна
Секретар комісії

Слухачка денної форми навчання Інституту підготовки професійних суддів Одеської

національної юридичної академії

Народилася 20 березня 1979 р. у м. Одеса. У 2001 р. закінчила Одеську національну юри@

дичну академію за спеціальністю "Правознавство", у 2002 р. закінчила магістратуру дер@

жавної служби Одеської національної юридичної академії за спеціальністю "Державна

служба". Розпочала трудову діяльність у 2003 р. консультантом юридичного відділу се@

кретаріату Одеської обласної ради. У 2005 р. працювала старшим юрисконсультом

Одеської філії Першого українського міжнародного банку. У 2005—2006 рр. працювала

консультантом юридичного відділу, завідуючою юридичним відділом секретаріату

Одеської обласної ради. 

Рішенням Одеської обласної ради від 18.11.2005 р. № 711@ІV її обрано до складу Квалі@

фікаційної комісії суддів загальних судів Одеського апеляційного округу. Нагороджена

Почесною грамотою Одеської обласної ради.

ТАРГУЛОВА Ірина Герасимівна
Радник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Народилась 15 березня 1931 р. в м. Євпаторія. У 1953 р. по закінченні юридичного

факультету Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова направлена у

розпорядження прокуратури Іркутської області, де працювала слідчим Усть@Кутського,

Мамсько@Чуйського районів та м. Черемхово до 1957 р., потім — прокурор слідчого

управління прокуратури Іркутської області. З 1962 р. — старший слідчий прокуратури

Бєлгородської області, з 1966 р. — начальник відділу прокуратури Миколаївської області.

З 1993 р. — прокурор слідчого управління Генеральної прокуратури України. З березня

1999 р. — радник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Ветеран праці.
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Начальник Головного управління юстиції в Одеській області.

Народився 7 липня 1961 р. у с. П'ятихатки Велико@Олександрівського району Херсонської

області. Трудову діяльність розпочав у серпні 1977 р. З січня 1982 р. по грудень 1993 р.

працював слідчим в органах внутрішніх справ УМВС України в Миколаївській області. У

1986 р. закінчив Волгоградську вищу школу МВС СРСР. У листопаді 1993 р. обраний

суддею Миколаївського обласного суду, а в лютому 2004 р. обраний на посаду судді

безстроково Апеляційного суду Миколаївської області. 

Рішенням конференції суддів Миколаївської області від 03.06.2005 р. обраний членом

Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Одеського апеляційного округу.

Має перший кваліфікаційний клас судді. Член президії Апеляційного суду Миколаївської

області. Нагороджений Почесною грамотою Верховного Суду України і Ради суддів

України. 

Був делегатом шести з'їздів суддів України.

ШАТАЛЮК Сергій Дмитрович
Начальник Головного управління юстиції в Миколаївській області

Народився 24 серпня 1952 р. у м. Козельськ Калузької області. Трудову діяльність розпочав

у 1979 р. У 1979 р. закінчив Красноярський державний університет. Працював на посадах

слідчого, старшого слідчого, начальника слідчого відділу 8@го Головного управління МВС

СРСР. З 1987 по 1992 роки працював суддею Ленінського районного народного суду м.

Миколаєва, Заводського районного народного суду міста Миколаєва. З 1992 р. працює

начальником Миколаївського обласного управління юстиції, з 31 січня 2007 р. —

начальник Головного управління юстиції в Миколаївській області. 

Наказом міністра юстиції України від 05.12.2005 р. № 1487/7 його призначено до складу

Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Одеського апеляційного округу. 

Заслужений юрист України. Нагороджений нагрудним знаком Міністерства юстиції

України "За заслуги", оголошено подяку міністра юстиції України.

Є співзасновником та очолює Миколаївську обласну організацію Союзу юристів України.
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БУЛАВІНА Наталія Іванівна 
Виконуюча обов'язки голови Краснодонського міськрайонного суду, Луганської області

Народилася у 1956 р., освіта вища юридична, у 1986 р. закінчила Ростовський державний

університет ім. М.А. Суслова. Відповідно до протоколу районної, міської, районної в місті

виборчої комісії про результати виборів народного суду Краснодонського міського суду

Ворошиловградської області від 21 червня 1987 р. обрана суддею Краснодонського

міського суду Ворошиловградської області, а відповідно до Постанови Верховної Ради Ук@

раїни від 07.07.1992 р. № 2557@ХІІ обрана членом Луганського обласного суду. Згідно По@

станови Верховної Ради України від 11.07.2002 р. № 107@IV обрана безстроково суддею

місцевого Краснодонського міського суду Луганської області. Відповідно до Указу Прези@

дента України від 23.12.2003 р. № 1479/2003 призначена головою того ж суду. Згідно Ука@

зу Президента України "Про переведення суддів місцевих загальних судів та призначення

виконуючих обов'язки голів цих судів" від 23.03.2004 р. № 358/2004 переведена на поса@

ду судді Краснодонського міськрайсуду та призначена виконуючою обов'язки голови то@

го ж суду. 

Рішенням конференції суддів місцевих судів Луганської області та Апеляційного суду Лу@

ганської області від 27.08.2003 р. її було обрано членом Кваліфікаційної комісії суддів загаль@

них судів Луганського апеляційного округу. Рішенням звітно@виборної конференції суддів

місцевих загальних судів Луганської області та Апеляційного суду Луганської області від

23.02.2007 р. вдруге обрана членом Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Лугансько@

го апеляційного округу.

Має перший кваліфікаційний клас. Наказом Державної судової адміністрації України від

03.03.2004 р. № 48/К їй було оголошено подяку.

ДІДОРЕНКО Едуард Олексійович
Ректор Луганського державного університету внутрішніх справ, депутат Луганської

обласної ради 

Народився 10 липня 1938 р. у м. Луганськ. Закінчив Ростовський державний універси@

тет у 1966 р., спеціальність — правознавство; ВАК Академії МВС СРСР у 1977 р.; ад'юнк@

туру ВНДІ МВС СРСР у 1979 р. В минулому оперуповноважений @ заступник

начальника управління карного розшуку Луганського обласного управління

внутрішніх справ; заступник, потім начальник Управління внутрішніх справ Івано@

Франківської області; заступник, перший заступник міністра внутрішніх справ Узбець@

кої РСР; начальник УМВС України в Луганській області. Народний депутат України

(1990—1994 рр.), депутат Луганської обласної ради (1998—2002, 2002—2006, 2006—

2011 рр.); очолює постійну комісію Обласної ради з питань депутатської діяльності, за@

конності та інформації; член президії Облради, голова Луганського обласного

відділення спілки юристів України, голова Ради ректорів вищих навчальних закладів

Луганської області.

Доктор філософії, кандидат юридичних наук, професор, член@кореспондент Академії

правових наук України, академік Академії проблем безпеки, оборони та правопорядку

Російської Федерації, генерал@полковник міліції.

Має нагороди: почесне звання "Заслужений юрист України" (1992 р.), орден "За заслуги" ІІІ,

ІІ ступеня (1998, 2003 рр.), орден Князя Ярослава Мудрого V ступеня (2004 р.)

Кваліфікаційна комісія суддів Луганської області 
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Начальник Головного управління юстиції у Луганській області.

Народилася 15 грудня 1964 р., має вищу юридичну освіту, у 1986 р. закінчила Харківський

юридичний інститут за спеціальністю "Правознавство", здобула кваліфікацію юриста. У

2007 р. закінчила магістратуру Харківського регіонального інституту державного

управління Національної академії державного управління при Президентові України за

спеціальністю "Державне управління", здобула кваліфікацію магістра державного

управління. З 2004 р. навчається в ад'юнктурі при Луганському державному університеті

внутрішніх справ. З жовтня 1981 р. по березень 1984 р. була ученицею, а потім кравчиня

Фабрики індивідуального пошиття і ремонту одягу м. Макіївка. Із серпня 1986 р. по

вересень 1995 р. проходила службу в органах внутрішніх справ МВС СРСР, УВС

Донецького міськвиконкому. З вересня 1995 р. працювала юрисконсультом селянського

фермерського господарства "Людмила" смт. Станично@Луганське Луганської області. З

березня 1998 р. по грудень.1998 р. була помічником прокурора Жовтневого району м.

Луганська. З грудня 1998 р. була призначена на посаду начальника Кам'янобрідського

районного управління юстиції, з травня 2000 р. переведена на посаду заступника

начальника Луганського обласного управління юстиції — начальника відділу державної

виконавчої служби. З червня 2002 р. призначена  на посаду начальника Луганського

обласного управління юстиції. Із січня 2007 р. — начальник Головного управління юстиції

у Луганській області.

Наказом міністра юстиції України Запорожець І.Г. призначена членом Кваліфікаційної

комісії суддів загальних судів Луганського апеляційного округу.

За час роботи в органах юстиції була нагороджена: Почесною грамотою Спілки юристів

України (2002 р.); медаллю Луганської обласної ради та Луганської обласної державної

адміністрації "За заслуги перед Луганщиною ІІІ ступеню" (2003 р.); Почесною грамотою

Міністерства юстиції України (2003 р.); медаллю "За сприяння органам внутрішніх справ

України" (2003 р.); нагороджена нагрудним знаком "За заслуги" (2004 р.); Почесною

грамотою Кабінету Міністрів України з врученням пам'ятного знака з нагоди

професійного свята "Дня юриста" (2004 р.); медаллю "За заслуги перед Луганщиною" ІІ

ступеня (2006 р.). 

З 2004 р. — здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю —

“Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право” у Харківському

національному університеті внутрішніх справ.

КІСЄЛЄВА Вікторія Володимирівна
Завідуюча юридичним відділом Луганської обласної ради

Народилася 13 листопада 1976 р. у місті Антрацит Луганської області. Має вищу

юридичну освіту. У 1999 р. закінчила Східноукраїнський національний університет

ім. В. Даля за спеціальністю “правознавство” та здобула кваліфікацію спеціаліста юриста.

З липня 1999 р. після стажування та участі в конкурсі зайняла вакантну посаду головного

спеціаліста відділу правового забезпечення Луганської обласної ради, потім працювала в

Луганській обласній раді на посадах головного спеціаліста з правових питань відділу з

управління майном, завідуючою відділом правового та кадрового забезпечення

Луганської обласної ради. У теперішній час — завідуюча юридичним відділом Луганської

обласної ради. У період 2003—2005 рр. навчалась у магістратурі державної служби СУНУ

ім. В. Даля. З відзнакою закінчила навчання та отримала кваліфікацію магістра державної

служби. 

Рішенням Луганської обласної ради двадцять четвертого скликання тринадцятої сесії від

02.06.2004 р. № 13/16 В.В. її було призначено членом кваліфікаційної комісії. Рішенням

Луганської обласної ради п'ятого скликання дев'ятої сесії від 28.02.2007 р. № 9/8 її вдруге

було призначено членом кваліфікаційної комісії.

У грудні 2004 р. нагороджена Грамотою Луганської обласної державної адміністрації та

Луганської обласної ради, в грудні 2006 р. — іменним годинником "За заслуги перед

Луганщиною".
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Суддя судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Луганської області

Народилася 24 квітня 1959 р. У 1984 р. закінчила Харківський юридичний інститут за

спеціальністю "Правознавство". Трудову діяльність почала у 1978 р. юрисконсультом юри@

дичного відділу Ворошиловградського заводу ім. Жовтневої революції. З 1979 по 1983 рік

працювала юрисконсультом житлово@комунального відділу того ж заводу. З  1983 по 1987

рік працювала на посаді старшого юрисконсульта Ворошиловградського обласного опто@

во@роздрібного об'єднання фірми "Взуття". Обрана народним суддею Кам'янобрідського

районного народного суду м. Луганська у червні 1987 р. Згідно Постанови Верховної Ради

Української РСР від 25.06.1991 р. № 1257@XII обрана членом Луганського обласного суду. 

Рішенням конференції суддів місцевих судів Луганської області та апеляційного суду Лу@

ганської області від 27.08.2003 р. була обрана членом Кваліфікаційної комісії суддів за@

гальних судів Луганського апеляційного округу. Рішенням звітно@виборної конференції

суддів місцевих загальних судів Луганської області та Апеляційного суду Луганської об@

ласті від 23.02.2007 р. її вдруге було обрано членом Кваліфікаційної комісії суддів загаль@

них судів Луганського апеляційного округу.

Нагороджена почесною відзнакою Вищої ради юстиції. Рішенням Кваліфікаційної комісії

суддів міських та апеляційного судів Луганської області  від 13.02.2002 р. їй присвоєно

перший кваліфікаційний клас.

КОШЕЛЄВ Борис Федорович
Суддя судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Луганської області

Народився 22 квітня 1960 р. в селі Рождественське Веселівського району Новосибірської

області. У 1985 р. закінчив Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е. Дзержинського орде@

на Трудового Червоного Прапора. Із серпня 1985 р. по квітень 1986 р. працював стажис@

том судді Артемівського районного суду м. Луганська Луганького обласного управління

юстиції. З квітня 1986 р. по 2 грудня 1996 р. — суддя Краснолуцького міського суду Лу@

ганської області, потім заступник голови Краснолуцького міського суду. Указом Прези@

дента України від 12.06.1996 р. №420/96 призначений суддею Апеляційного суду

Луганської області і працював суддею судової палати з кримінальних справ апеляційного

суду Луганської області з 2 грудня 1996 р. Постановою Верховної Ради України від

05.10.2006 р. № 210@V обраний суддею Апеляційного суду Луганської області безстроко@

во і працює на посаді судді судової палати з кримінальних справ Апеляційного суду Лу@

ганської області. 14 квітня 2006 р. рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

йому присвоєно перший кваліфікаційний клас. 

Рішенням конференції суддів місцевих судів Луганської області та Апеляційного суду

Луганської області від 27.08.2003 р. обраний членом Кваліфікаційної комісії суддів

загальних судів Луганського апеляційного округу. Рішенням звітно@виборної конференції

суддів місцевих загальних судів Луганської області та Апеляційного суду Луганської

області від 23.02.2007 р. вдруге обраний членом кваліфікаційної комісії суддів загальних

судів Луганського апеляційного округу.

Постановою Вищої ради юстиції України від 07.06.2006 р. нагороджений Почесною

відзнакою Вищої ради юстиції.

ПРИЛУЦЬКА Марина Олександрівна
Заступник начальника Головного управління юстиції у Луганській області — начальG

ник відділу державної виконавчої служби

Народилася 10 червня 1978 р. Освіта вища, у 1999 р. закінчила Східноукраїнський дер@

жавний університет за спеціальністю "Правознавство", здобула кваліфікацію юрист. З

лютого 2000 р. по квітень 2003 р. працювала юрисконсультом ВАТ "Іллічівський судоре@

монтний завод". З квітня 2003 р. по червень 2003 р. була виконуючою обов'язки заступ@

ника начальника Перевальського районного управління юстиції — начальника відділу
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ійДержавної виконавчої служби. З червня 2003 р. по жовтень 2004 р. працювала на посаді

заступника начальника Перевальського районного управління юстиції — начальника

відділу Державної виконавчої служби. З жовтня 2004 р. по вересень 2005 р. була заступ@

ником начальника Стаханівського міського управління юстиції — начальником відділу

Державної виконавчої служби. З вересня 2005 р. по лютий 2007 р. працювала на посаді

начальника Державної виконавчої служби Луганської області. 10 лютого 2007 р. призна@

чена на посаду заступника начальника Головного управління юстиції у Луганській об@

ласті — начальника відділу Державної виконавчої служби.

Наказом міністра юстиції України Прилуцька М.О. призначена членом Кваліфікаційної

комісії суддів загальних судів Луганського апеляційного округу.

У 2006 р. була нагороджена грамотою Луганської обласної ради.

РУКАС Сергій Юрійович
Заступник голови кваліфікаційної комісії

Голова Старобільського районного суду Луганської області

Народився 23 липня 1955 р. в м. Сєвєродонецьку Луганської області. Освіта — вища юри@

дична, у 1983 р. закінчив Вищу слідчу школу МВС СРСР. З 1983 р. по березень 1986 р. пра@

цював слідчим, а з березня 1986 р. по серпень 1988 р. — старшим слідчим слідчого

відділення Сєвєродонецького МВВС.

Відповідно до протоколу районної, міської, районної в місті виборчої комісії про резуль@

тати виборів народного судді Сєвєродонецького міського народного суду Ворошилов@

градської області від 7 серпня 1988 р. обраний народним суддею Сєверодонецького

міського народного суду Ворошиловградської області, а згідно Указу Президента Ук@

раїни від 10.02.1996 р. № 122/96 його призначено заступником голови Сєвєродонецько@

го міського суду Луганської області. Відповідно до Постанови Верховної Ради України від

4.03.1998 р. № 161/98@ВР обраний безстроково суддею Старобільського районного суду

Луганської області, а згідно Указу Президента України від 24.06.1998 р. № 679/98 він при@

значений головою цього ж суду. 

Рішенням конференції суддів місцевих судів Луганської області та Апеляційного суду Лу@

ганської області від 27.08.2003 р. обраний членом Кваліфікаційної комісії суддів загаль@

них судів Луганського апеляційного округу. Рішенням звітно@виборної конференції

суддів місцевих загальних судів Луганської області та Апеляційного суду Луганської об@

ласті від 23.02.2007 р. вдруге обраний членом Кваліфікаційної комісії суддів загальних

судів Луганського апеляційного округу. 

Має другий кваліфікаційний клас. 

СУРНІНА Людмила Олександрівна
Секретар комісії

Виконуюча обов'язки голови Ленінського районного суду м. Луганськ

Народилася 16 квітня 1962 р. в селі Ушаківка, Тарасівського району Ростовської області. У

1979 р. розпочала трудову діяльність в Артемівському районному суді м. Ворошиловгра@

да. З 1993 р. по 1994 р. працювала провідним юрисконсультом Луганської колективної ви@

робничо@комерційної фірми "Побутрадіотехніка". З 1994 р. по 1996 р. працювала

юрисконсультом у МПП "Ніка". У 1995 р. закінчила Українську державну юридичну ака@

демію за спеціальністю "Правознавство". З 1996 р. працювала в управлінні юстиції Лу@

ганської області провідним консультантом, далі займала посаду начальника відділу

організаційного забезпечення діяльності судів і виконання судових рішень. Відповідно до

Указу Президента України від 17.06.1998 р. № 647/98 призначена суддею Ленінського

районного суду м. Луганська. Відповідно до Постанови Верховної Ради України від

18.09.2003 р. № 1205@ІV обрана суддею безстроково. 

Рішенням конференції суддів місцевих судів Луганської області та Апеляційного суду

Луганської області від 27.08.2003 р. обрана членом Кваліфікаційної комісії суддів

загальних судів Луганського апеляційного округу. 25 червня 2004 р. на організаційному
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обрана секретарем комісії. Рішенням звітно@виборної конференції суддів місцевих

загальних судів Луганської області та Апеляційного суду Луганської області від

23.02.2007 р. її вдруге було обрано членом Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів

Луганського апеляційного округу.

Має 2@й кваліфікаційний клас (рішення Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів

Луганського апеляційного округу від 26.01.2007 р.). 

ЧОРНОБРИВКО Юрій Васильович
Голова кваліфікаційної комісії

Суддя судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Луганської області.

Народився 2 грудня 1965 р. у м. Лисичанську Луганської області. Має вищу юридичну

освіту. У 1990 р. закінчив Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е. Дзержинського,

спеціальність за освітою — правознавство, кваліфікація — юрист. З 1990 р. по 1996 р.

працював на посадах помічника та слідчого у Лисичансько@Рубіжанській міжрайонній

прокуратурі Луганської області. Відповідно до Указу Президента України "Про

призначення суддів" від 10.02.1996 р. № 122/96 призначений суддею Сєвєродонецького

міського суду Луганської області. З 1998 р. по 1999 р. працював заступником голови цього

ж суду. Відповідно до Указу Президента України від 14.09.1999 р. № 1166/99 призначений

на посаду судді Луганського обласного суду, а згідно Постанови Верховної Ради України

"Про обрання судді" від 15.03.2001 р. № 2297@ІІІ обраний безстроково суддею цього ж

суду. 

Рішенням конференції суддів місцевих судів Луганської області та Апеляційного суду

Луганської області від 27.08.2003 р. обраний членом Кваліфікаційної комісії суддів

загальних судів Луганського апеляційного округу. Рішенням звітно@виборної конференції

суддів місцевих загальних судів Луганської області та Апеляційного суду Луганської

області від 23.02.2007 р. вдруге обраний членом Кваліфікаційної комісії суддів загальних

судів Луганського апеляційного округу.

Нагороджений почесною відзнакою Комітету Верховної Ради України з питань

правосуддя "За значний особистий внесок у розвиток правосуддя в Україні". 



НОВА РУБРИКА 
«ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК» 

Шановний читач!

Вже рік Ви маєте можливість гортати сторінки нашого видання. Ми
намагалися розміщувати на них інформацію, яка б допомагала Вам бути
обізнаними про діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,
про міжнародний досвід та мати відомості щодо участі українських суд)
дів у різноманітних проектах та заходах.

Ми переконані, що це вірний підхід, але він — як дорога з одностороннім
рухом. Нам бракує Вашого бачення ситуації, Ваших думок, ідей та оцінок.
Саме тому було вирішено започаткувати нову рубрику — "зворотній
зв'язок".

Відтепер завдяки їй Ви можете надсилати нам інформацію, яка буде до)
речною для публікування, започаткувати дискусію або запропонувати ви)
хід із складної ситуації, а також розповісти про цікаві дослідження і но)
вих авторів, які докладають зусиль для розвитку права України.

Ця рубрика також допоможе суддям різних регіонів відчути свою при)
четність до розбудови демократичної держави та зміцнення верховенс)
тва права, а також надасть їм можливість поділитися враженнями, дум)
ками, досвідом тощо.

Запрошуємо Вас надсилати в електронній формі Ваші питання, заува)
ження, ідеї, пропозиції та просто цікаву інформацію до відома редакцій)
ної колегії "Інформаційного вісника Вищої кваліфікаційної комісії суддів Ук)
раїни" за адресою: 

visnyk)HQC@ukr.net.

Найбільш цікаві та нестандартні матеріали ми розмістимо на сторін)
ках видання.

Ми впевнені, що нова рубрика розширить коло авторів, дасть змогу от)
римати свіжу інформацію щодо стану підбору кандидатів на посаду суд)
ді на місцях та проблемних аспектів дисциплінарної відповідальності суд)
дів. Сподіваємось в такий спосіб познайомитися із суддями судів різних ла)
нок із найвіддаленіших місць нашої країни.

Ми будемо раді, якщо цей канал зворотного зв'язку запрацює, а сам віс)
ник стане наповнюватися в тому числі й інформацією від Вас.

Редакційна колегія вісника


