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Шановні колеги!
Щиро вітаю Вас на сторінках "Інформаційного вісника Вищої кваліфікаційної

комісії суддів України", плекаючи сподівання, що Ви разом з нами з 2006 року

переймаєтесь долею судді.

Ідея створення такого видання мала на меті забезпечити інформування

громадськості щодо прозорості та відкритості формування суддівського корпусу, а

також вивести взаємокорисне спілкування усіх, хто не байдужий до долі власної

країни в частині розбудови судової гілки влади, на більш високий, державницький,

рівень. Насамперед дозвольте висловити слова подяки проекту Агентства США з

міжнародного розвитку "Україна: верховенство права" і особисто його керівнику

п. Девіду Вону за фінансову підтримку випуску цього видання. 

З часу прийняття Закону України "Про судоустрій України" вже закінчується

термін роботи складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України другої

каденції. 

Не дивлячись на те, що за даним законом ми працюємо вже більше шести років, він все ще потребує шліфування.

Ряд його положень необхідно удосконалювати: конкретніше та повніше визначитися з повноваженнями кваліфікацій?

них комісій суддів, більше уваги приділити механізму проведення кваліфікаційної атестації, конкретизувати підстави

та більш чітко виписати порядок притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. І найбільш болюче, визначи?

ти, застосовуючи світовий досвід, відкритий і прозорий, чіткий порядок добору кандидатів на посаду судді, уникаючи

заполітизованості, а спираючись на рівень знань, вміння застосовувати їх на практиці та здібності майбутнього судді. 

З метою однакового застосування норм діючого законодавства та враховуючи неврегульованість деяких питань,

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України другої каденції розроблено Типовий регламент роботи кваліфікацій?

них комісій суддів, що дало змогу унормувати роботу кваліфікаційних комісій суддів. Також рішеннями Вищої квалі?

фікаційної комісії суддів України врегульовано питання: а) щодо термінів внесення повторного подання головами

відповідних судів щодо суддів, яким відмовлено в наданні рекомендації на обрання до суду вищого рівня; б) про поря?

док розгляду подань голів судів щодо присвоєння відповідного кваліфікаційного класу судді, якого призначено (обра?

но) на посаду в суді вищого рівня, без дотримання мінімального строку перебування судді у кваліфікаційному класі,

який дає право на присвоєння наступного кваліфікаційного класу; в) щодо добору  кандидатів на вакантні посади суд?

дів; г) про перевірку знань, рівня професійної підготовки кандидата на посаду судді, ступеня його готовності здійсню?

вати правосуддя з питань юрисдикції відповідного суду шляхом тестування та виконання кандидатами на посаду судді

ситуативних завдань тощо. 

Удосконалюючи деякі положення діючого законодавства шляхом проведення семінарів, "круглих столів", конфе?

ренцій, висвітлюючи на сторінках вісника діяльність кваліфікаційних комісій суддів, проблеми та надбання, ми з Ва?

ми відновили роль кваліфікаційних комісій суддів у житті суддівського суспільства і вивели їх на більш прозорий та

відкритий рівень. Адже кваліфікаційні комісії суддів створювались і діють як опора суддівського корпусу, уособлення

кращих суддівських традицій та принципів. Будь?який суддя може звернутися до комісії з хвилюючим його питанням,

стосовно якого він не знаходить виходу, та отримати офіційну відповідь, пораду, щоб у відповідності до неї сміливо

діяти, будучи впевненим в правильності своїх вчинків, оскільки статус судді покладає на особу особливі норми пове?

дінки та передбачає досить суворі життєві принципи.

Дозвольте висловити слова щирої подяки членам Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, кваліфікаційних ко?

місій суддів загальних судів апеляційних округів, кваліфікаційних комісій суддів спеціалізованих судів та кваліфікацій?

них комісій суддів військових судів за плідну працю, яку ми поєднуємо з виконанням основної роботи, з метою

розбудови судової системи. Верховному Суду України, вищим спеціалізованим судам, Вищій раді юстиції, Секретаріа?

ту Президента України, Верховній Раді України, Комітету  Верховної Ради України з питань правосуддя — за зусилля

у врегулюванні  та вирішенні проблемних питань  роботи судів та суддів; Раді суддів України, головам апеляційних та

районних судів та суддям — за участь у вихованні судді як особистості та носія судової влади.

Впевнений, кваліфікаційні комісії суддів та органи, які приймають участь у формуванні суддівського корпусу,

накопичують великий потенціал, досвід і мають на меті позитивними заходами досягнути чистоти та високої

кваліфікації суддів.

Самсін Ігор Леонович,
голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,

cуддя Верховного Суду України
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аВСТУП НА СУДДІВСЬКУ ПОСАДУ: МИНУЛЕ ТА СЬОГОДЕННЯ

Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недотор?

канність і безпека визнаються в Україні найвищою

соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх га?

рантії визначають зміст і спрямованість діяльності

держави, а звернення до суду за їх захистом гаран?

тується Конституцією України. Тому саме в період по?

будови в Україні демократичної, соціальної, правової

держави проблема кадрового забезпечення судової

влади є особливо актуальною.

Особливий статус суддів та їх виняткова роль у пра?

вовій державі обумовлені тим, що, на відміну від інших

гілок державної влади, судова влада надається судді

особисто. А тому держава зацікавлена в тому, щоб по?

сади носіїв судової влади обіймали фахівці з високим

рівнем професійної підготовки та відповідними мо?

ральними якостями. 

Відомий юрист А.Ф. Коні, вивчаючи правила судо?

чинства, віддавав пріоритет не їм, а тому, хто їх засто?

совує, — судді: "…суддя покликаний докладати всі сили

розуму і совісті, знання і досвіду, щоб осягнути

життєву і юридичну правду справи. Оформлюючи цю

правду у певні форми, він повинен сприяти в кож?

ному окремому випадку відновленню похитнутого

правопорядку. …Чим глибше вони торкаються особис?

тості й долі людини, тим більш важливим інтересам

суспільного життя вони служать, тим серйозніше по?

стає питання — у чиї руки віддається право реалізації

цих правил і за яких умов"1. Він вважав, що для того,

щоб займати суддівське крісло, необхідно володіти

рисами характеру, які дозволяють протистояти нати?

ску, проханням, тиску оточення, голосу "суспільної

пристрасті", що маскується під голос "суспільної дум?

ки"2.

Вимоги до кандидата на посаду судді та процедура

його призначення еволюціонували разом зі змінами

суспільного та політичного ладу держави. Тому доцільно

розглядати зазначені питання в контексті історичних

періодів розвитку державно?правової системи України.

За часів існування Київської Русі відповідно до "Ста?

туту Володимира Святославовича" (Х ст.) та "Правди

Ярослава" (ХІ ст.) судочинство належало до компетен?

ції адміністративної влади, а суддями були великий

князь (або тіун — заступник князя на суді), посадники,

тисяцькі, волостелі, старости, феодали та їх помічни?

ки. Церковні люди підлягали церковному суду, де

функції суддів виконували архімандрити, єпископи,

архієпископи і митрополити, ігумени.

Ситуація істотно не змінилась і за часів дії на тери?

торії України Литовських статутів (ХVІ ст.). До складу

судів входили старости гроду (або їх заступники —

земські урядники), воєводи, старійшини чи отамани в

оточенні старших громадян (добрих людей). Публічні

суди над селянами здійснювали пани3.

У ході певних історичних подій територію України

було поділено на Правобережжя (з 1569 року по 1793

рік перебувало у складі Польщі) та Лівобережжя (від?

повідно до Переяславського акту 1654 року входило

до складу Росії). Маніфестом від 27 березня 1793 року

Катериною ІІ було проголошено возз'єднання Право?

бережної України з Росією. 

Російську судову систему на Лівобережній Україні

було запроваджено у 1783 році, а на Правобережній

утворення губерній і заснування в них присутніх місць

було встановлено у 1793 році.

Існували два способи вступу на суддівську посаду:

призначення імператрицею за поданням Сенату, без?

посередньо Сенатом та губернським правлінням; об?

рання певним прошарком населення (дворянами,

купцями і міщанами, селянами). Причому обрані судді

не звітували перед своїми виборцями, на посаду їх за?

тверджував губернатор, якому вони, як і всі інші чинов?

ники, підпорядковувались4.

Особи, які перебували на посаді судді, рахувалися

на державній (військовій) службі, наділялися чинами і

нагородами, несли відповідальність нарівні з іншими

чиновниками. Наприклад, відставний прапорщик

цілком ймовірно міг бути кандидатом у члени повіто?

вого суду, а відставний полковник — кандидатом у чле?

ни судової палати. Таким чином, рівень знань у галузі

судочинства у більшості членів судів був на досить

низькому рівні.

Судові статути, прийняті 20 листопада 1864 року в

період проведення судової реформи в царській Росії,

передбачали якісно нове нормативне регулювання

інституту кандидатів на суддівські посади. Так до

кандидата на посаду судді висувались такі загально?

обов'язкові вимоги та обмеження: 1) відсутність істот?

них фізичних вад; 2) неприпустимість вчинення діянь,

1 Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе // Избранные произведения. — М.: Госюриздат, 1956. — С. 20. 

2 http://yurist?online.com/ukr/uslugi/yuristam/literatura/stati/psihologiya/002.php.

3 Молдован В.В. Судоустрій: Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, ФРН, Франція. Судові органи ООН: Навч. посіб.

— К.: Кондор, 2003. — С. 21—22 

4 Щербина П.Ф. Судебная реформа на Правобережной Украине. — Львов: Вища школа, 1974. — С. 52. 
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а що містять ознаки злочину; непорочність у суспільній

думці; 3) належність до російського підданства; 4)

тільки особи чоловічої статі, які досягли віку 25 років;

4) освітній ценз — вища чи середня освіта, а за її

відсутності — наявність стажу не менше трьох років у

судовому відомстві; 5) майновий ценз5.

Особлива увага у статутах приділялась підготовці

кандидатів до судової служби, організації для них за?

нять, зокрема у судових місцях і в прокуратурі, відряд?

женню до виконання обов'язків судових слідчих тощо.

Доповнення та зміни до Судових статутів (грудень

1891 року) конкретизували вимоги до кандидатів на

посади суддів. Так, встановлювалось, що кандидатами

можуть бути особи, які закінчили курс юридичних на?

ук у вищих навчальних закладах і перебували при ок?

ружних судах і судових палатах. Зарахування в

кандидати прирівнювалось до зарахування на службу

по судовому відомству. Законом передбачався поділ

кандидатів на старших (стажистів) і молодших (учнів?

практикантів). Звання молодшого здобувалося зараху?

ванням у розряд кандидатів. Чин старшого кандидата

одержували після не менш як півторарічної служби по

судовому відомству і після складання необхідного

іспиту, про що видавалося посвідчення відповідним су?

дом чи палатою. Старші кандидати мали істотні пере?

ваги, оскільки вони за старанну і корисну службу

могли одержувати штатний оклад чи одноразову до?

помогу. Внесені зміни також офіційно закріпили поря?

док підготовки кандидатів, проведення з ними занять. 

Крім того, було вирішено питання з так званим

"вічним" кандидатством: кандидати, які не склали іспи?

ту протягом двох (у крайньому разі трьох) років,

відраховувалися з кандидатів.

Подальша еволюція інституту кандидата на посаду

судді пов'язана із діяльністю Центральної Ради, яка по?

чинаючи з березня 1917 року і до квітня 1918 року кон?

тролювала владу на більшій частині території України.

Відповідно до Закону "Про умови осудження і порядку

обрання суддів Генеральних і апеляційних судів" (гру?

день 1917 року) всі судді обиралися Центральною Ра?

дою. На одну посаду судді могли претендувати від 4 до

6 осіб. До кандидатів висувалась лише одна вимога —

мати вищу освіту, однак допускалось обрання на поса?

ду судді й осіб, які її не мають. Кандидати повинні були

подавати свої заяви до Секретаріату судових справ,

який потім передавав їх у Центральну Раду. Секретаріат

судових справ (або юстиції) було створено наприкінці

червня 1917 року як складову частину Генерального се?

кретаріату, тобто уряду Центральної Ради. 

Водночас слід зазначити, що такий важливий доку?

мент в період існування Центральної Ради як Консти?

туція УНР від 29 квітня 1918 року, в якій у розділі ІV

серед іншого йшлося і про судові органи, не закріпила

положень про порядок та строки обрання суддів.

У день проголошення Конституції УНР було здій?

снено державний переворот, внаслідок якого прого?

лошено Українську державу на чолі з гетьманом

П. Скоропадським. Закон "Про тимчасовий державний

устрій України" започаткував повернення до старої

правової системи, скасувавши правові акти Централь?

ної Ради, а натомість фактично поновив систему гу?

бернських та повітових судів. Найвищим судовим

органом став Сенат. Законом від 8 липня 1918 року

про створення Державного сенату до кандидатів цієї

судової інстанції встановлювались досить високі ви?

моги: мати вищу юридичну освіту, заміщувати не менш

ніж 15 років посади судового слідчого, товариша про?

курора окружного суду або адвоката, мати відповідний

науковий ступінь з юридичних наук.

Оскільки вся влада належала гетьманові, тому було

встановлено і відповідний порядок формування корпу?

су суддів. Міністр юстиції наділявся правом вносити по?

дання щодо кандидата на посаду судді до Ради Міністрів.

Остання, в свою чергу, після попереднього розгляду і

схвалення кандидатури направляла пропозиції гетьма?

нові, який призначав даного кандидата на посаду судді.

Однак вже наприкінці 1918 року зі зміною геть?

манської влади Директорією на чолі з В. Винниченком

поновлюється дія законів УНР, якими уряд керувався

до липня 1919 року, коли владу захопили більшовики. 

Невід'ємною частиною українського державотвор?

чого процесу та законотворення є правові акти

Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР), про?

голошеної 9 листопада 1918 року (проіснувала до

1923 року). Судова система ЗУНР (окружні та повітові

суди) будувалась на засадах виборності населенням і

територіально збігалась з адміністративним поділом

республіки. Дефіцит суддівських кадрів ЗУНР зумовив

появу Закону "Про скорочення підготовчої суддівської

служби", яким передбачалось скорочення термінів ста?

жування кандидатів на посаду судді з трьох до двох

років. 

Що стосується території Східної України, то з про?

голошенням більшовиками радянської влади в Україні

у грудні 1917 року у Харкові на першому Всеукраїн?

ському з'їзді Рад на її території визнавалася дія дек?

ретів та інших законодавчих актів радянської Росії.

Таким чином, було започатковано становлення ра?

дянської судової системи (обласні та місцеві суди, а

згодом народні суди; революційні трибунали), яка

проіснувала в Україні до проголошення її незалежною

державою.6

7 березня 1920 року Народним комісаріатом юс?

тиції було прийнято постанову "Про реєстрацію

5 Судебные уставы 20 ноября 1864 года, съ изложением разсуждений, на коих они основаны. — Санктпетербургъ, 1864. — 690 с.

6 Кузьмінець О.В., Гринюк В.О. Питання правових гарантій незалежності суддів в Україні (1917 — 1924) //Науковий вісник НАВСУ.

— 2000. — Вип.1. — С.179—186.
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афахівців із судової частини", відповідно до якої всім

особам, що належали до членів магістратури і колиш?

нього прошарку присяжної адвокатури, входили до

складу службовців у радянських установах, пропону?

валося зареєструватися в тижневий строк у судово?

слідчому відділі Народного комісаріату юстиції.

Декретом Ради Народних Комісарів "Про використан?

ня юристів?практиків" від 5 червня 1920 року повідо?

млено про проведення загальної реєстрації осіб,

незалежно від віку і статі, які мають вищу юридичну

освіту і стаж роботи в судовому, військово?судовому

відомствах та адвокатурі. 

У процесі подальшого судового будівництва систе?

ми судів Української СРР простежується усвідомлення

урядом необхідності професійного здійснення право?

суддя. У Положенні про народний суд від 26 жовтня

1920 року встановлювались наступні вимоги до пос?

тійних народних суддів: а) кандидат повинен мати

право обирати і бути обраним до Ради робітничих і

селянських депутатів, тобто працездатні громадяни,

які досягли 18 років, за винятком засуджених, недіє?

здатних та обмежено дієздатних осіб, а також осіб, які

живуть на нетрудовий прибуток, та деяких інших кате?

горій громадян; б) мати політичний досвід роботи в

пролетарських організаціях партії, професійних сою?

зах, робітничих кооперативах, фабрично?заводських

комітетах і радянських установах; в) мати теоретичну

і практичну підготовку, необхідну для посади радянсь?

кого судді 7.

Судді народних судів обирались Радами на місцях,

затверджувались губвиконкомами та могли ними до?

строково відкликатись. Члени так званих псевдосудо?

вих органів — революційних трибуналів — обирались

повітовими і міськими Радами робітничих, солдатсь?

ких і селянських депутатів винятково зі складу

"відповідальних працівників". Радам надавалось право

в будь?який час позбавляти суддів повноважень і при?

значати нові вибори. При такому порядку обрання

суддів формування суддівського корпусу цілком зале?

жало від місцевих органів влади.

У подальшому зменшення характеру і переліку ви?

мог, яким мали відповідати кандидати у народні судді,

сприяло залученню ширшого кола осіб до суддівсько?

го корпусу без належної теоретичної бази. Так, в Поло?

женні про судоустрій Української СРР від 16 грудня

1922 року та Положенні про судоустрій Української

РСР від 23 жовтня 1925 року встановлювалось, що

замість необхідної теоретичної підготовки кандидат

на посаду судді може мати не менш ніж дворічний

стаж відповідальної політичної роботи в робітничо?

селянських громадських, професійних чи партійних

організаціях або два роки стажу практичної роботи в

органах радянської юстиції на посадах не нижче на?

родного слідчого.

Однак вже на початку 1923 року радянським уря?

дом з метою підвищення професіоналізму суддів були

організовані короткострокові юридичні курси з підви?

щення кваліфікації судово?прокурорських працівників

у Харкові, Києві та Одесі. Навчання на курсах тривало

чотири місяці, а з 1924 року — п'ять місяців за умови

наявності стажу роботи в органах юстиції не менш ніж

один рік на посаді не нижче народного судді чи на?

родного слідчого.8

Що стосується положень про судоустрій 1929 і

1931 років, то в них взагалі була відсутня така вимога

до кандидата на посаду судді, як наявність стажу ро?

боти за юридичною спеціальністю. Законом про су?

доустрій 1938 року до переліку обов'язкових вимог

для кандидата у народні судді додатково було вклю?

чено віковий ценз — 23 роки, який з 1960 року було

підвищено до 25 років. Прийнятий 5 червня 1981 ро?

ку Закон УРСР "Про судоустрій в Українській РСР"

ніяких змін щодо умов для осіб, висунутих кандида?

том у судді, не передбачав. Отже, починаючи з 1929

року згідно радянського законодавства претенден?

том на посаду судді міг стати будь?який дієздатний

громадянин України (СРСР), який досяг 25?річного

віку.

І вже у Законі "Про статус суддів в СРСР" від 4 серп?

ня 1989 року знаходимо значно розширену правову

регламентацію інституту кандидата на посаду судді. У

першу чергу вимогами, що ставились до суддів і на?

родних засідателів, були неухильне додержання ра?

дянських законів, використання своїх знань і досвіду

для виконання покладених на суди завдань, забо?

в’язання бути гідними свого високого звання. Вста?

новлювались відповідальність та звітування суддів і

народних засідателів перед органами або виборцями,

які їх обрали.

Народним суддею міг бути обраний відповідною Ра?

дою народних депутатів (Верховною Радою республіки)

строком на десять років громадянин СРСР, який досяг на

день виборів 25 років, мав вищу юридичну освіту, стаж

роботи за юридичною спеціальністю не менше двох

років і склав кваліфікаційний екзамен. До суддів військо?

вого трибуналу (обирались Президією Верховної Ради

СРСР), крім того, висувалась вимога перебування на

дійсній військовій службі та наявність військового зван?

ня офіцерського складу. Для суддів вищих судів стаж ро?

боти за юридичною спеціальністю мав складати не

менше п'яти років, у тому числі, як правило, не менше

двох років на посаді судді.

7 Положение о Народном суде от 26 октября 1920 года // Собрание Узаконений и Распоряжений Рабоче?Крестьянского

Правительства Украины и Уполномоченных Р.С.Ф.С.Р. — 1920. — № 25. — Ст. 536.

8 Положення про короткотермінові юридичні курси для підвищення кваліфікації судово?прокурорських працівників у Харкові,

Києві та Одесі // Постанова РНК УРСР від 7 квітня 1924 року // ЗУ УРСР. —1924. —№ 9. —Ст. 65.
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а Згідно статті 9 вищезазначеного закону підбір кан?

дидатів у судді здійснювали органи юстиції на основі

рекомендації і врахування думки трудових колективів,

в яких працюють кандидати, що їх висувають, і вис?

новку кваліфікаційної колегії суддів. Особи, які вперше

рекомендувались кандидатами в судді, мали пройти

професійну підготовку у випадках і порядку, що визна?

чалися Міністерством юстиції СРСР. Представлення

кандидатів у народні судді провадилося спільно

Міністерством юстиції і Верховним Судом союзної ре?

спубліки.

Метою створення кваліфікаційні колегії суддів, як

зазначалось в законі, було забезпечення висування на

судову роботу гідних кандидатів і посилення гарантій

незалежності суддів. На виконання статті 15 Закону

"Про статус суддів в СРСР" Президією Верховної Ради

Української РСР затверджено Положення про кваліфі?

каційні колегії суддів судів Української РСР від 15 груд?

ня 1989 року № 8525?XI, яким встановлено порядок

формування та роботи, повноваження кваліфікацій?

них колегій суддів. 

Кваліфікаційна колегія суддів Верховного Суду Ук?

раїнської РСР обиралася пленумом Верховного Суду Ук?

раїнської РСР строком на п'ять років з числа членів

Верховного Суду Української РСР. Кваліфікаційні колегії

суддів в областях і місті Києві обирали на той же строк

конференції суддів районних (міських) народних судів,

обласних, Київського міського судів з числа народних

суддів і членів обласного, Київського міського суду. На?

родні судді повинні були становити не менше полови?

ни членів колегії. Голова Верховного Суду Української

РСР, його заступники, голови обласних, Київського

міського судів та їх заступники до складу кваліфікацій?

них колегій не входили. Кількісний склад кваліфікацій?

ної колегій суддів визначався під час обрання (колегії в

області, місті Києві — в межах 7—15 суддів).

Матеріально?технічне забезпечення роботи квалі?

фікаційних колегій суддів покладалося відповідно на

Голову Верховного Суду Української РСР, голову облас?

ного або Київського міського суду.

Повноваження Кваліфікаційної колегії суддів Вер?

ховного Суду Української РСР полягали у:

? наданні висновку про можливість висунення кан?

дидата в члени Верховного Суду Української РСР, голів

і заступників голів обласних, Київського міського судів

за поданням Голови Верховного Суду Української РСР,

а голів, заступників голів обласних, Київського місько?

го судів — за поданням міністра юстиції Української

РСР і Голови Верховного Суду Української РСР;

? проведенні кваліфікаційної атестації членів Вер?

ховного Суду Української РСР, голів і заступників голів

обласних, Київського міського судів; 

? наданні висновку з питання про відкликання

суддів Верховного Суду Української РСР, голів і заступ?

ників голів обласних, Київського міського судів;

? розгляді питання про дисциплінарну відпові?

дальність суддів Верховного Суду Української РСР,

голів і заступників голів обласних, Київського місько?

го судів;

? розгляді скарг на рішення кваліфікаційних колегій

суддів в областях, місті Києві з питань про відкликання

і дисциплінарну відповідальність суддів обласних,

Київського міського судів, районних (міських) народ?

них судів.

Кваліфікаційні колегії в областях та місті Києві

наділялись наступними повноваженнями:

? оцінювали підготовленість до судової роботи кож?

ного кандидата, який вперше висувався в народні

судді, і проводили кваліфікаційний екзамен кандидатів

у судді за поданням начальника управління юстиції ви?

конавчого комітету обласної, Київської міської Ради

народних депутатів, голови обласного, Київського

міського суду;

? надавали висновки про можливість висунення

кандидата в народні судді або в члени обласного,

Київського міського суду;

? проводили кваліфікаційну атестацію народних

суддів і членів обласних, Київського міського судів;

? давали висновки з питання про відкликання на?

родних суддів і членів обласних, Київського міського

судів;

? розглядали питання про дисциплінарну відпові?

дальність народних суддів і членів обласних, Київсько?

го міського судів.

Крім зазначених вище повноважень, керуючись

Положенням про дисциплінарну відповідальність

суддів, відкликання і дострокове звільнення суддів і на?

родних засідателів судів Української РСР (затвердже?

ного Указом Президії Верховної Ради Української РСР

від 15 грудня 1989 року № 8526?ХІ), Кваліфікаційна

колегія суддів Верховного Суду Української РСР роз?

глядала справи про дисциплінарні проступки суддів

Верховного Суду Української РСР, голів і заступників

голів обласних, Київського міського суду, а кваліфі?

каційні колегії суддів в областях, місті Києві — питан?

ня про дисциплінарну відповідальність народних

суддів і членів обласних, Київського міського судів. Ко?

легія могла накладати такі дисциплінарні стягнення:

зауваження, догану, сувору догану.

Право порушити дисциплінарне провадження на?

давалось: Голові Верховного Суду Української РСР —

щодо всіх суддів судів Української РСР; міністру юс?

тиції Української РСР — щодо народних суддів, голів,

заступників голів і суддів обласних, Київського місь?

кого судів; головам обласних, Київського міського

судів — щодо народних суддів і суддів обласних,

Київського міського судів; начальникам управлінь юс?

тиції виконавчих комітетів обласних, Київської

міської Рад народних депутатів — щодо народних

суддів. 

Відповідно до Закону СРСР "Про статус суддів в

СРСР" судді могли бути достроково позбавлені своїх

повноважень за порушення соціалістичної законності

або скоєння вчинку, що їх порочить, несумісних з
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аїхнім високим званням, а також внаслідок винесеного

щодо них обвинувального вироку суду, який набрав

законної сили. Питання про відкликання судді Верхов?

ного Суду Української РСР, обласних, Київського

міського суду вирішувалось Верховною Радою Україн?

ської РСР, судді районних (міських) народних судів —

обласними, Київською міською Радами народних

депутатів на підставі висновку відповідної кваліфіка?

ційної колегії суддів. 

Право порушити питання про відкликання належа?

ло: Голові Верховної Ради Української РСР — щодо

Голови Верховного Суду Української РСР; Голові Вер?

ховного Суду Української РСР — щодо суддів Верхов?

ного Суду Української РСР, обласних, Київського

міського судів і народних суддів за порушення закон?

ності при розгляді судових справ; міністру юстиції Ук?

раїнської РСР — щодо суддів обласних, Київського

міського судів і районних (міських) народних судів за

скоєння вчинку, що їх порочить; головам обласних,

Київського міського судів — щодо суддів районних

(міських) народних судів за порушення законності

при розгляді судових справ; начальникам управлінь

юстиції виконавчих комітетів обласних, Київської

міської Рад народних депутатів — щодо суддів район?

них (міських) народних судів за скоєння вчинку, що їх

порочить.

Наступний етап розвитку правового регулювання

інституту кандидата на посаду судді та притягнення

судді до відповідальності пов'язаний з актами рефор?

мування судової системи незалежної української дер?

жави. Так, 15 грудня 1992 року приймається Закон

України "Про статус суддів", який уперше визначив

діяльність судді як професійну, незалежну від законо?

давчої та виконавчої влади. На посаду судді може бути

рекомендований кваліфікаційною колегією суддів гро?

мадянин України, не молодший двадцяти п'яти років,

який має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі

права, як правило, не менш як два роки. Статтею 5 цьо?

го Закону встановлено, що суддя не може бути народ?

ним депутатом, належати до будь?якої політичної

партії, руху, входити до складу органів виконавчої вла?

ди, інших державних органів, органів місцевого та ре?

гіонального самоврядування, підприємств, які мають

на меті отримання прибутку, займатись підприєм?

ницькою та іншою діяльністю, крім викладацької, на?

укової та іншої оплачуваної творчої діяльності у

вільний від роботи час.

2 лютого 1994 року Верховною Радою України було

прийнято Закон України "Про кваліфікаційні комісії,

кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідаль?

ність суддів судів України". У зв'язку з цим втратили

чинність укази Президії Верховної Ради Української

РСР від 15 грудня 1989 року "Про затвердження Поло?

ження про кваліфікаційні колегії суддів судів України

РСР" та "Про затвердження Положення про дис?

циплінарну відповідальність суддів, відкликання і до?

строкове звільнення суддів і народних засідателів судів

Української РСР". 

Таким чином, лише після здобуття Україною неза?

лежності питання добору кадрів для роботи в судах, їх

атестації та дисциплінарної відповідальності вдалось

акумулювати не в підзаконному нормативно?правово?

му акті, а в законі. Це підвищило роль кваліфікаційних

комісій у забезпеченні формування суддівського кор?

пусу, здатного кваліфіковано, сумлінно і неупереджено

здійснювати правосуддя на професійній основі, а та?

кож у визначенні рівня професійної підготовленості

суддів та вирішенні питань їх дисциплінарної відпо?

відальності.9

Законом "Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну

атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів

судів України" утворювались зі строком повноважень

на п'ять років: кваліфікаційні комісії суддів місцевих та

апеляційних судів в Автономній Республіці Крим, об?

ластях, містах Києві та Севастополі; Кваліфікаційна

комісія суддів господарських судів; Кваліфікаційна

комісія суддів військових судів; Вища кваліфікаційна

комісія суддів України. Чітко встановлювався кількіс?

ний склад комісії — 11 членів (13 — для Вищої ква?

ліфікаційної комісії суддів України) — та порядок її

формування за участю органів усіх гілок влади, ор?

ганів місцевого самоврядування та представників на?

укових установ або навчальних закладів. Обмеження

встановлювались для працівників прокуратури, ор?

ганів Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки,

які не могли бути обраними до складу комісії.

Прийняття Конституції України (1996 рік) дало

змогу на найвищому законодавчому рівні закріпити

основоположні норми щодо статусу суддів. Відповідно

до Основного Закону перше призначення на посаду

професійного судді строком на п'ять років здійсню?

ється Президентом України. Всі інші судді, крім суддів

Конституційного Суду України, обираються Верхов?

ною Радою України безстроково, в порядку, встановле?

ному законом (стаття 128). Основні вимоги до

кандидатів на посаду судді викладено в частині третій

статті 127 Конституції: громадянин України, не молод?

ший двадцяти п'яти років, який має вищу юридичну

освіту і стаж роботи в галузі права не менш як три ро?

ки, проживає в Україні не менш як десять років та во?

лодіє державною мовою. Таким чином, Конституція

України внесла деякі корективи щодо вимог до канди?

датів на посади професійних суддів, встановлених у

Законі "Про статус суддів", додавши ценз осілості, во?

лодіння українською мовою, і підвищила тривалість

необхідного стажу роботи в галузі права. Слід зазначи?

9 Кармазін Ю.М. Кваліфікаційні комісії суддів — органи, що здійснюють добір суддівських кадрів. // Верховний Суд України:

історія і сьогодення, портрети й події / За заг. ред. В.Ф. Бойка. —К.: Вид. дім "Ін Юре", 2001. —С. 222 
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а ти, що вимоги до кандидатів на посади суддів дифе?

ренційовано залежно від рівня та виду суду, в який

претендує потрапити кандидат. Зокрема, щодо канди?

датів на посаду суддів Конституційного Суду України,

апеляційних, спеціалізованих судів та Верховного Су?

ду України закон передбачає більш високі вимоги. 

Закон України "Про судоустрій України" від 7 люто?

го 2002 року встановив додаткові вимоги щодо канди?

датів на посади суддів військового суду (перебування

на військовій службі), а також розширив коло осіб, які

можуть претендувати на заняття посади професійного

судді спеціалізованого суду, за рахунок осіб, які не

мають юридичної освіти, а лише вищу освіту і необхід?

ний стаж роботи в галузі питань юрисдикції відпо?

відного суду (статті 59 та 63). При цьому такі судді

можуть здійснювати правосуддя тільки у складі колегії

суддів. 

Крім вікового і професійно?освітнього цензу, За?

кон "Про судоустрій України" вперше на законодав?

чому рівні встановив обмеження і вимоги щодо

морального обличчя, фізичного і психічного стану

кандидата на посаду судді, створив умови для вдоско?

налення процедури підбору суддівських кадрів. Так,

заборонено доступ до суддівської діяльності певних

категорій осіб, а саме: а) визнаних судом обмежено

дієздатними або недієздатними; б) тих, що мають

хронічні психічні чи інші захворювання, що пере?

шкоджають виконанню обов'язків судді; в) щодо яких

проводиться дізнання, досудове слідство чи судовий

розгляд кримінальної справи або які мають не зняту

чи непогашену судимість. У національному законо?

давстві вперше закладено легітимні параметри вимог

щодо психофізіологічних характеристик кандидата в

судді.10

Відповідно до прикінцевих та перехідних поло?

жень Закону "Про судоустрій України" втратив чин?

ність Закон "Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну

атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів

судів України". З цього часу в системі судоустрою пе?

редбачено функціонування постійно діючих органів

— кваліфікаційних комісій суддів загальних, військо?

вих, відповідних спеціалізованих (адміністративних і

господарських) судів та Вищої кваліфікаційної комісії

суддів України. Комісії суддів загальних судів здійсню?

ють свою діяльність у центрах апеляційних округів.

Строк повноважень комісій знижено до трьох років.

Законодавець визначив окремо повноваження

Вищої кваліфікаційної комісії суддів та інших

комісій. За статтею 77 закону кваліфікаційна комісія

суддів:

? перевіряє відповідність кандидатів у судді вимогам,

встановленим законом, проводить їх кваліфікаційне

атестування і дає висновок про підготовленість до су?

дової роботи кожного кандидата, який пропонується

на посаду судді; дає висновки про звільнення з посади

судді; 

? проводить кваліфікаційну атестацію суддів відпо?

відних судів і присвоює суддям кваліфікаційні класи

(не вище другого); 

? розглядає звернення та подання про дисциплінар?

ну відповідальність суддів місцевих судів, проводить

пов'язані з цим службові перевірки, за наявності під?

став порушує дисциплінарне провадження і вирішує

питання про дисциплінарну відповідальність судді; 

? припиняє перебування у відставці суддів місцевих

судів; 

? здійснює інші повноваження, передбачені зако?

ном. 

Вища кваліфікаційна комісія суддів України на ос?

нові статті 84 закону:

? дає висновок про можливість обрання суддів Вер?

ховного Суду України, суддів вищих спеціалізованих

судів, Касаційного суду України та суддів Апеляційного

суду України, а також висновок про звільнення зазна?

чених суддів з посади; 

? перевіряє додержання кандидатами на посади

суддів, зазначених у пункті 1 цієї статті, а також суддя?

ми цих судів вимог Конституції України та законів що?

до їх статусу; 

? відповідно до цього закону проводить атестацію

суддів Верховного Суду України, суддів вищих спеці?

алізованих судів, Касаційного суду України та Апеля?

ційного суду України і присвоює їм відповідні

кваліфікаційні класи; 

? розглядає звернення про дисциплінарну відпо?

відальність суддів Касаційного суду України та суддів

апеляційних судів; проводить пов'язані з цим службові

перевірки, за наявності підстав порушує дисциплінар?

ні провадження та вирішує справи про дисциплінарну

відповідальність суддів зазначених судів; 

? розглядає скарги на рішення (висновки)

кваліфікаційних комісій суддів; 

? дає дозвіл на складання та приймає повторний

(додатковий) іспит у суддів, яким відмовлено в реко?

мендації до обрання суддею безстроково; 

? припиняє перебування у відставці судді (крім

суддів місцевих судів); 

? здійснює інші повноваження, передбачені зако?

ном.

10 Москвич Лідія Миколаївна. Організаційно?правові проблеми статусу суддів: Дис. канд. юр. наук: 12.00.10 / Національна

юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. ? Харків, 2003.
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Типовий регламент роботи кваліфікаційної комісії

суддів (далі — Регламент) визначає порядок роботи

кваліфікаційних комісій суддів, а також розгляду пи?

тань, віднесених до їх компетенції Конституцією Ук?

раїни, Законами України "Про статус суддів", "Про

судоустрій України" та іншими нормативно?правови?

ми актами.

Розділ І. Загальні положення
1.1. Кваліфікаційна комісія суддів (далі — Комісія)

створюється відповідно до вимог та в порядку, перед?

баченому Законом України "Про судоустрій України".

В своїй діяльності вона керується Конституцією Ук?

раїни, Законами України від 15 грудня 1992 р. "Про

статус суддів" (далі Закон № 2862?XII), від 7 лютого

2002 р. "Про судоустрій України" (далі Закон № 3018?

III), від 18 березня 2004 р. "Про порядок обрання на

посаду та звільнення з посади професійного судді Вер?

ховною Радою України" (далі Закон № 1625?IV) та

іншими нормативно?правовими актами.

Основними засадами діяльності Комісії є: відкри?

тість, гласність, законність, рівність прав учасників,

право на оскарження рішень Комісії у передбачених

законом випадках, право на захист, колегіальність

прийняття рішень, незалежність, справедливість, об'єк?

тивність, повне з'ясування обставин, обов'язковість рі?

шень Комісії.

1.2. Статус та завдання Комісії, склад та порядок її

формування визначені в статтях 73, 75, 76 Закону

№ 3018?III.

1.3. Строк повноважень Комісії становить три роки

з дня її утворення (ч.3 ст.74 Закону № 3018?III). Таким

днем вважається день набуття нею повноважень, а са?

ме — день обрання (призначення) дев'ятого (для Ви?

щої кваліфікаційної комісії суддів України —

одинадцятого) члена Комісії. При цьому, окремі члени

Комісії, обрані (призначені) після набуття Комісією

повноважень, зберігають свої повноваження тільки до

кінця зазначеного строку повноважень Комісії.

1.4. Комісія має свою печатку для посвідчення

довідок, копій документів. Печатка має круглу форму,

по колу міститься напис "Державна судова адмі?

ністрація України", всередині найменування Комісії.

1.5. Члену Комісії видається посвідчення за підпи?

сом Голови Комісії, зразок якого встановлюється

Комісією.

Розділ II. Повноваження Комісії,
голови, заступника голови,
відповідального секретаря, члена
Комісії 

2.1. Комісія здійснює свої повноваження, відповідно

до Закону № 3018?III, Закону № 1625?IV, Закону

№ 2862?XII.

2.2. Обрання голови Комісії, його заступника та се?

кретаря проводиться відповідно до вимог статті 78 За?

кону № 3018?III. Рішення про спосіб голосування

(закрито чи відкрито) приймається відкритим голосу?

ванням членів Комісії. 

Для проведення таємного голосування за рішенням

Комісії створюється лічильна комісія у складі не мен?

ше трьох членів Комісії. Процедура такого голосуван?

ня визначається протоколом лічильної комісії.

Така ж процедура застосовується при вирішенні пи?

тань про звільнення від обов'язків голови, його заступ?

ника чи секретаря Комісії.

При вирішенні зазначених питань на засіданні не мо?

же головувати особа, щодо якої розглядається питання.

2.3. Голова Комісії здійснює загальне керівництво

Комісією, скликає засідання Комісії та головує під час

засідань Комісії, розподіляє обов'язки між членами

комісії, дає окремі доручення членам Комісії щодо ор?

ганізації проведення пов'язаних з розглядом звернень

про дисциплінарну відповідальність суддів місцевих та

апеляційних судів перевірок, представляє Комісію у

стосунках з державними та іншими органами і особа?

ми, організовує та планує роботу Комісії, несе відпо?

відальність за організацію діловодства Комісії. 

На підставі відповідного рішення Комісії члени Ко?

місії здійснюють особисто вивчення конкретних

справ у судах, витребовують необхідну інформацію від

голів судів, керівників підприємств, організацій і уста?

ТИПОВИЙ РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ СУДДІВ
"ПОГОДЖЕНО"

Голова Ради суддів України

П. П. Пилипчук

"ПОГОДЖЕНО"
Міністр юстиції України

О.В.Лавринович

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Голова Верховного Суду України 

В.В. Онопенко
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С нов, незалежно від їх форм власності, а також від гро?

мадян та їх об'єднань.

Голова Комісії подає в установленому порядку про?

позиції щодо фінансування витрат на утримання

Комісії та організаційного забезпечення її діяльності,

керує роботою з реєстрації, оформлення та підготов?

ки для розгляду заяв про призначення осіб на посади

професійних суддів, атестації суддів та матеріалів дис?

циплінарного провадження.

2.4. У разі відсутності голови Комісії його обов'язки

виконує заступник, а за відсутності голови і заступни?

ка — секретар Комісії. 

2.5. Секретар Комісії за дорученням голови Комісії

забезпечує підготовку засідань Комісії, виконує

обов'язки голови Комісії у разі відсутності голови і за?

ступника голови Комісії, веде засідання Комісії у разі

відсутності голови Комісії, здійснює діловодство

Комісії, забезпечує виготовлення рішень (висновків)

Комісії і вручення їх копій особі, щодо якої розгляда?

лось питання, і особі, за поданням якої розглядалось

питання на засіданні Комісії.

2.6. У разі невиконання (неналежного виконання)

членом Комісії своїх обов'язків без поважних причин,

неможливості виконання своїх обов'язків за станом

здоров'я, Комісія своїм рішенням вправі порушити

перед органом (службовою особою), який його при?

значив (обрав), питання про позбавлення його цих по?

вноважень та про призначення (обрання) іншої особи. 

У разі невиконання (неналежного виконання) го?

ловою, заступником голови чи секретарем Комісії

своїх обов'язків без поважних причин, неможливості

виконання своїх обов'язків за станом здоров'я, Комісія

своїм рішенням вправі позбавити їх займаної посади в

порядку, передбаченому цим Регламентом.

Розділ III. Організація проведення
засідань Комісії 

3.1. Організаційне засідання Комісії 
3.1.1. Організаційне засідання Комісії відкриває

старший за віком член нового складу Комісії.

3.1.2. Комісія зі свого складу більшістю голосів

відкритим голосуванням обирає головуючого та сек?

ретаря, які ведуть засідання до обрання голови Комісії.

3.1.3. Перевіряються повноваження членів нового

складу Комісії, для чого головуючим оголошуються до?

кументи, які підтверджують повноваження, та вислов?

люються думки членів Комісії щодо легітимності

наданих повноважень.

3.1.4. Відкритим голосуванням більшістю голосів

Комісія приймає рішення щодо закінчення повнова?

жень попереднього складу Комісії.

3.1.5. Головуючий виносить на обговорення членів

Комісії питання щодо порядку обрання голови, заступ?

ника голови та секретаря Комісії (таємним чи відкри?

тим голосуванням).

3.1.6. За результатами відкритого голосування

Комісія більшістю голосів членів Комісії, присутніх на

засіданні, приймає рішення про обрання голови, за?

ступника голови та секретаря Комісії.

3.1.7. У випадку, якщо Комісія визначилася щодо

таємного голосування, то обирається лічильна комісія

з трьох членів Комісії, які не балотуються на зазначені

посади.

3.1.8. Лічильна комісія обирає зі свого складу голо?

ву та секретаря лічильної комісії, про що складається

протокол, який затверджується кваліфікаційною

комісією суддів.

3.1.9. Члени Комісії пропонують кандидатури до

списку для голосування по виборах голови кваліфі?

каційної комісії суддів (кількість кандидатур не обме?

жується), який після завершення процедури висування

кандидатур затверджується комісією.

3.1.10. Після висунення кандидатур лічильна комісія

виготовляє бюлетені (на кожну посаду — окремий бю?

летень), на звороті яких головуючий ставить свій

підпис. До бюлетенів заносяться відповідні прізвища,

ім'я та по батькові в алфавітному порядку (кількість

бюлетенів повинна відповідати кількості присутніх на

засіданні членів Комісії) та видаються для голосування.

3.1.11. Лічильна комісія забезпечує таємність голо?

сування (голосування безпосередньо у закритій кабіні

із забезпеченням заборони доступу до неї будь?якої

особи, окрім члена Комісії, який здійснює волевияв?

лення, ящик для голосування, інші засоби).

3.1.12. Після закінчення голосування лічильна

комісія в закритому режимі підраховує голоси, складає

відповідний протокол, підписує його та доповідає

Комісії. Бюлетені, в яких залишено прізвища двох та

більше кандидатів або викреслені всі кандидати, є не?

дійсними. 

3.1.13. Якщо жоден з кандидатів (чи один кандидат)

не набрав достатньої для обрання головою Комісії

кількості голосів, проводиться повторне голосування.

До бюлетеня вносяться прізвища двох кандидатів, які

набрали більшість голосів. При цьому обраним вва?

жається кандидат, який набрав більшу кількість голосів

відносно іншого кандидата. 

3.1.14. Обраним головою Комісії вважається канди?

дат, який одержав більшість голосів від загального

складу Комісії. 

3.1.15. У випадку висунення тільки однієї кандидату?

ри, голосування проводиться по цій кандидатурі у за?

гальному порядку. 

3.1.16. Заступник голови та секретар Комісії обира?

ються у такому ж порядку більшістю від присутніх на

засіданні членів Комісії.

3.1.17. Питання про звільнення голови Комісії, його

заступника або секретаря Комісії може бути порушено

за ініціативою не менше половини від загального чис?

ла призначених (обраних) членів Комісії або за осо?

бистою заявою зазначених осіб.

3.1.18. Рішення про звільнення зазначених осіб з

посад приймається більшістю голосів від загального

складу Комісії. 
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С3.2. Засідання Комісії 
3.2.1. Основною формою роботи Комісії є прове?

дення засідань. На засіданнях Комісія:

а) приймає рішення щодо добору і формування ка?

дрового резерву на посади професійних суддів, з чис?

ла осіб, які склали кваліфікаційний іспит:

? формує і затверджує кадровий резерв на посади

професійних суддів місцевих та апеляційних судів;

? перевіряє дотримання процедури підготовки ма?

теріалів на кандидатів у судді відповідно до Закону

№ 3018?III та Положення "Про порядок розгляду пи?

тань та підготовки матеріалів щодо призначення на

посаду професійного судді вперше", затвердженого

Указом Президента України від 30.06.2004, року

№ 697/2004 і виносить протокольне рішення;

? проводить кваліфікаційні іспити та надає виснов?

ки щодо підготовленості до судової роботи або

звільнення судді з посади;

? приймає рішення про рекомендацію кандидата на

посаду судді у відповідному суді або відмову в рекомен?

дації для зайняття посади судді;

? вносить пропозиції (рекомендації) для вирішення

питання про внесення подання про звільнення суддів

з посад з підстав, передбачених пунктами 4, 5 частини

п'ятої статті 126 Конституції України;

б) підтверджує рівень фахової компетентності про?

фесійних суддів:

? проводить кваліфікаційне атестування;

? присвоює кваліфікаційні класи;

в) розглядає звернення та подання про дисциплінарну

відповідальність суддів місцевих та апеляційних судів, до?

ручає проведення пов'язаних з цим службових перевірок,

за наявності підстав порушує дисциплінарне проваджен?

ня і вирішує питання про дисциплінарну відповідальність

суддів та їх відповідність займаним посадам;

г) припиняє перебування суддів у відставці;

д) розглядає матеріали перевірок, аналізи та уза?

гальнення роботи з питань, віднесених до її компе?

тенції, стан дисциплінарної практики та інші питання;

є) приймає рішення та здійснює заходи щодо

підвищення ефективності своєї роботи.

3.3. Порядок вирішення питань Комісією 
3.3.1. Засідання Комісії є повноважним, якщо в ньо?

му беруть участь не менш як дві третини її загального

складу, визначеного Законом № 3018?III.

3.3.2. Якщо розгляд питань неможливий у зв'язку з

відсутністю необхідної кількості членів комісії, голову?

ючий відкладає засідання у межах однієї години або

переносить засідання на наступний за розкладом засі?

дань чи визначений Комісією день.

3.3.3. Результатом процедурної діяльності Комісії є

рішення встановленої форми згідно з вимогами Зако?

ну № 3018?III.

3.3.4. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо

за нього проголосувала більшість присутніх на засі?

данні членів Комісії.

3.3.5. Член Комісії, не згодний з прийнятим рішен?

ням, письмово викладає свою окрему думку, яка

приєднується до рішення Комісії. 

3.3.6. Рішення вважається не прийнятим, якщо

при голосуванні воно не набрало необхідної

кількості голосів або при рівному розподілі голосів

"за" і "проти". У цьому разі розгляд питання відкла?

дається на наступний за розкладом засідань чи виз?

начений Комісією день з зазначенням про це в

протоколі Комісії.

3.4. Гласність засідань Комісії 
3.4.1. Засідання Комісії проводяться відкрито і

гласно, крім випадків, коли Комісія приймає інше

рішення. Закриті засідання Комісії можуть проводи?

тись для розгляду конкретно визначених питань, а та?

кож розгляду питань, що стосуються організації

поточної роботи Комісії.

У закритому засіданні Комісії мають право брати

участь особи, присутність яких визнана Комісією не?

обхідною для розгляду відповідного питання.

3.4.2. Комісія наприкінці закритого засідання прий?

має рішення щодо порядку використання матеріалів і

рішення цього засідання.

3.4.3. Гласність роботи Комісії забезпечується шля?

хом відкритого обговорення питань, що належать до її

компетенції, у присутності запрошених осіб чи

суб'єктів звернення, представників засобів масової

інформації, які повідомляються за десять днів про дату

засідання через друковані засоби масової інформації

відповідної місцевої ради..

3.5. Колегіальність розгляду питань
3.5.1. Розгляд питань, прийняття рішень прово?

дяться комісією колегіально.

3.5.2. Рішення приймаються тільки тими членами

Комісії, які брали участь у розгляді питання на

засіданні Комісії.

3.6. Рівноправність членів Комісії під час розD
гляду питань

3.6.1. Всі члени Комісії є рівноправними під час роз?

гляду питань та прийняття рішень на засіданні Комісії.

Члени комісії при прийнятті рішення не вправі утри?

муватись від голосування.

3.6.2. Голова Комісії на засіданні не має права обме?

жувати членів комісії у можливості задавати питання

учасникам засідань, знімати поставлені членами

Комісії запитання, коментувати висловлювання та за?

питання членів Комісії.

3.6.3. Члени Комісії під час засідань повинні утриму?

ватися від коментарів та реплік, втручання у дії голову?

ючого.

3.7. Мова засідань Комісії 
3.7.1. Засідання Комісії проводяться державною мо?

вою.
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С 3.8. Графік проведення засідань
3.8.1. Засідання Комісії проводяться в міру необ?

хідності, але не пізніш як у двомісячний термін після

надходження до комісії відповідної заяви чи подання.

3.8.2. У разі необхідності Комісія може прийняти

рішення:

а) про зміну свого місячного розкладу роботи;

б) про продовження своєї роботи наступного дня

після засідання;

в) про скликання засідань Комісії у період між чер?

говими засіданнями за ініціативою голови, заступника

голови, секретаря або трьох членів Комісії.

Розділ IV. Підготовка питань до
розгляду на засіданнях Комісії 

4.1. Порядок підготовки питань до розгляду
на засіданнях Комісії 

4.1.1. Голова Комісії визначає перелік питань, що

пропонуються до розгляду на засіданні Комісії, та

ступінь їх підготовки. У обговоренні важливих чи

складних питань приймають участь й інші члени

Комісії.

4.1.2. Підготовку засідань кваліфікаційної комісії

суддів забезпечує її голова або за дорученням голови

секретар Комісії. Голова Комісії:

? розглядає підготовлений проект порядку денного

засідання Комісії;

? визначає порядок питань, що виносяться на

засідання, і передає його іншим членам Комісії для

попереднього затвердження ними до того, як цей по?

рядок денний буде передано для загального ознайом?

лення;

? визначає доповідачів по кожній із справ до поряд?

ку денного;

? визначає час і місце проведення засідання.

4.1.3. Члени Комісії мають право з власної ініціати?

ви пропонувати включити до проекту порядку денно?

го інші питання, що належать до компетенції Комісії.

4.1.4 Інформація про час і місце проведення

засідання Комісії доводиться до учасників не пізніше

ніж за 10 днів до дня його проведення, а також у перед?

бачених законом випадках повідомляються відповідні

засоби друкованої інформації.

4.1.5. Кожен з членів Комісії не пізніше ніж за 5 днів

до засідання отримує матеріали засідання та довідкові

матеріали з питань порядку денного.

4.2. Порядок денний
4.2.1. Порядок денний засідання Комісії включає два

розділи: перший — питання, які повністю підготовлені

для розгляду на засіданні Комісії, другий — питання,

підготовку і доопрацювання яких Комісія доручає

здійснити відділу (управлінню) чи одному із членів

комісії.

4.2.2. До першого розділу порядку денного засідан?

ня включаються лише ті питання, матеріали щодо яких

підготовлені згідно з вимогами Законів № 2862?XII,

3018?III, 1625?IV та цього Регламенту.

4.2.3. Пропозиції щодо кожного питання, яке про?

понується включити до проекту порядку денного або

до затвердженого порядку денного засідання, вносять?

ся шляхом подання чи проекту рішення, який пропо?

нується прийняти за цією пропозицією.

4.2.4. Проект порядку денного засідання Комісії за?

тверджується в цілому більшістю голосів членів

Комісії, про що зазначається у протоколі.

Розділ V. Розгляд питань на
засіданнях Комісії 

5.1. Відкриття засідання
5.1.1. У призначений час головуючий на засіданні,

за наявності кворуму, відкриває засідання Комісії і ого?

лошує порядок денний на весь день роботи. 

5.1.2.Секретар Комісії доповідає про явку учасників

засідання та про результати перевірки їх повноважень.

Питання розглядаються, як правило, у тій послідовності,

в якій їх включено до порядку денного засідання.

5.2. Відкладення розгляду питання
5.2.1. Рішення Комісії з питання, включеного до по?

рядку денного, не може бути прийнято і його розгляд

відкладається у разі:

? неявки на засідання учасників засідання, якщо

їхня присутність на засіданні є обов'язковою;

? неотримання Комісією витребуваних матеріалів;

? необхідності витребування нових матеріалів;

? призначення експертизи;

? залучення до участі в справі інших заінтересова?

них осіб;

? відсутності кворуму після задоволення відводу

членів Комісії.

? подання документів, необхідних для розгляду пи?

тання порядку денного Комісії, в неповному обсязі або

оформлених без дотримання вимог законодавства.

5.2.2. Для усунення недоліків в документах Комісією

встановлюється строк (як правило, до наступного

засідання Комісії, але в будь?якому разі не менше деся?

ти днів). Якщо в установлений Комісією строк вияв?

лені недоліки не будуть усунуті, питання Комісією не

розглядається, а подані до Комісії документи підляга?

ють поверненню. Повторне подання документів

здійснюється за новим поданням відповідного суб'єкта

на таке подання.

5.3. Учасники засідання
5.3.1. Учасниками засідання Комісії є:

? особи, щодо яких розглядається питання;

? особи, залучені в необхідних випадках Комісією

до участі у розгляді питань;

? особи, за поданням (офіційним зверненням) яких

розглядається питання, або їх представники;

5.3.2. Повноваження представників підтверджуються

виданою довіреністю на вчинення відповідних дій, яка

засвідчується нотаріусом або відповідальним працівни?

ком за місцем роботи довірителя. Представник може
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Сбути уповноваженим передавати та отримувати доку?

менти, заявляти клопотання щодо процедурних питань

(відкладення розгляду питання на певний строк, роз?

гляд питання без участі довірителя тощо).

5.4. Права та обов'язки учасників засідання
Комісії

5.4.1. Учасники засідання Комісії мають право зна?

йомитися з матеріалами, давати усні та письмові пояс?

нення, висловлювати свої міркування з питань, що

розглядаються, задавати з дозволу головуючого запи?

тання іншим учасникам засідання, подавати письмові

пояснення, які приєднуються до матеріалів, оскаржу?

вати рішення кваліфікаційної комісії суддів у передба?

чених законом випадках.

5.4.2. Учасники засідання Комісії, присутність яких

на засіданні обов'язкова, зобов'язані з'являтися на

засідання Комісії, давати пояснення, надавати доку?

менти, матеріали та інші відомості, необхідні для

всебічного і повного розгляду питання.

5.5. Наслідки неявки учасників засідання
Комісії 

5.5.1. Учасники засідання зобов'язані завчасно (по

можливості не пізніше ніж за 5 днів до дня засідання)

письмово повідомити Комісію про неможливість явки

та причину неявки на засідання Комісії засобами по?

штового чи факсимільного зв'язку (по можливості на?

дати документ, що свідчить про поважні причини

неявки).

5.5.2. У разі неявки на засідання його учасника, на?

лежним чином повідомленого (запрошеного), або

відсутності у нього належно оформлених повнова?

жень головуючий ставить на обговорення членів

Комісії питання щодо можливості розгляду справи. 

5.5.3. Розгляд справи відкладається, про що зазна?

чається у протоколі, один раз у разі поважності при?

чин неявки учасника засідання — судді, щодо якого

розглядається питання, та особи, за ініціативою якої

розглядалося питання (при наявності від останньої за?

яви про бажання брати участь у засіданні). Поважними

причинами вважається хвороба, відрядження учасни?

ка, безпосередня участь у соціально, суспільно чи

політично важливому заході, розгляд судової справи

(перебування у нарадчій кімнаті), якщо буде встанов?

лено, що розгляд цієї справи було призначено до дня

обізнаності з датою проведення засідання Комісії. 

5.5.4. При повторній неявці судді без поважних

причин, питання про порушення дисциплінарного

провадження чи розгляд дисциплінарної справи роз?

глядається за його відсутності, а в іншому випадку —

розгляд питання відкладається. 

5.5.5. При повторній неявці особи без поважних

причин, що ініціювала питання щодо притягнення до

дисциплінарної відповідальності судді, Комісія визна?

чається щодо можливості розгляду питання і прийнят?

тя рішення, або у разі визнання участі такої особи

обов'язковою для надання пояснень та/або інших до?

казів залишає звернення без розгляду. 

5.5.6. При повторній неявці судді без поважних при?

чин на розгляд питання про проведення атестації (як?

що Комісія не вирішила проводити атестацію заочно)

Комісія залишає відповідне подання (заяву) без роз?

гляду та повертає документи суб'єкту подання. 

5.6. Відвід (самовідвід) члена Комісії 
5.6.1. Питання про відвід члена Комісії вирішується

відповідно до ст. 81 Закону № 3018?III.

5.6.2. Рішення про відвід кількох членів Комісії

приймається по кожному з них окремо.

5.6.3. У разі відсутності кворуму на даному засіданні

Комісії після задоволення відводу окремих членів

Комісії розгляд питання відкладається.

5.7. Головуючий на засіданні Комісії 
5.7.1. Засідання Комісії веде її голова, у разі його

відсутності — його заступник, у разі відсутності за?

ступника — секретар Комісії. 

5.7.2. Головуючий на засіданні Комісії:

? відкриває, закриває, оголошує перерви та неупере?

джено веде засідання, спрямовуючи розгляд питань на

забезпечення повного, всебічного і об'єктивного з'ясу?

вання обставин;

? повідомляє кваліфікаційну комісію суддів про осіб,

присутніх на засіданні за офіційним запрошенням і за

викликом;

? організовує розгляд питань;

? надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу,

оголошує наступного промовця;

? створює рівні можливості для участі в обговоренні

питань;

? ставить питання на голосування, оголошує його

результати;

? забезпечує додержання вимог цього Регламенту

всіма присутніми на засіданні;

? вживає заходів щодо підтримання порядку на

засіданні;

? здійснює інші дії в межах своїх повноважень.

5.8. Дисципліна та етика засідань Комісії 
5.8.1. Учасники засідання дають пояснення, відпо?

відають на запитання лише після надання їм слова го?

ловуючим на засіданні.

5.8.2. Присутні в залі засідань учасники засідання,

представники преси, громадськості зобов'язані:

? вести себе шанобливо по відношенню до членів

Комісії, учасників засідання та один до одного;

? виконувати розпорядження головуючого та

вказівки секретаря щодо додержання порядку в ході

засідання;

? утримуватися під час засідання від пересування по

залу, розмов, реплік у будь?якій формі;

? не створювати інших перешкод для нормального

ходу засідання.
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С 5.8.3. У разі порушення дисципліни або створення

перешкод у проведенні засідання порушник поперед?

жається головуючим про необхідність додержання по?

рядку. У разі вчинення особою повторного порушення

обов'язків, визначених пунктом 5.8.2. цього Регламен?

ту, Комісія може прийняти рішення про позбавлення

порушника права подальшої участі у засіданні. Голову?

ючий може також оголосити перерву або закрити

засідання. У разі закриття засідання з цієї причини

Комісія проводить засідання у визначений комісією

день.

5.9. Порядок розгляду питань по суті
5.9.1. У призначений час головуючий визначає на?

явність кворуму, відкриває засідання Комісії і оголошує

проект порядку денного. В ході обговорення проекту

порядку денного члени Комісії мають право пропону?

вати включення до нього інших питань чи виключен?

ня окремих питань. Кожна пропозиція голосується

членами Комісії. Після завершення обговорення про?

екту порядок денний затверджується членами Комісії

шляхом відкритого голосування. 

5.9.2. Секретар доповідає про явку запрошених осіб,

а головуючий перевіряє повноваження суб'єктів звер?

нення (подання) чи їх представників.

5.9.3. Головуючий перед розглядом питання пред?

ставляє присутніх на засіданні членів Комісії, роз'яс?

нює учасникам засідання їх права та обов'язки.

5.9.4. Дослідження матеріалів, які розглядаються

на засіданні, починається з доповіді члена Комісії

— доповідача у справі. Доповідач інформує при?

сутніх про підстави прийняття справи чи матеріалу

до розгляду, стисло викладає їх зміст, відповідає на

запитання членів Комісії та учасників засідання

Комісії.

5.9.5. У разі необхідності Комісія виносить рішення

про порядок дослідження матеріалів, про зміну цього

порядку.

5.9.6. Якщо Комісія після дослідження наявних ма?

теріалів визнає за необхідне з'ясувати додаткові або

нові обставини, що мають істотне значення для прий?

няття рішення, Голова надає доручення члену Комісії

про проведення додаткової перевірки та призначення

нової дати розгляду справи, про що зазначається у

протоколі.

5.9.7. Після доповіді члена Комісії заслуховуються

учасники засідання.

5.9.8. Учасник засідання Комісії має право виступа?

ти з дозволу головуючого по суті питання, яке його

стосується.

5.9.9. Після пояснень учасників засідання їм мають

право задати питання члени Комісії і, з дозволу голо?

вуючого, учасники засідання Комісії. У разі не?

обхідності дослідження фактичних обставин справи

на засіданні заслуховуються особи, запрошені на

засідання як свідки, експерти тощо. Їм можуть задава?

тись питання у такому ж порядку. 

5.10. Закінчення розгляду питання та поряD
док голосування

5.10.1. Після закінчення обговорення питання голо?

вуючий на засіданні оголошує про закінчення розгля?

ду питання і перехід Комісії до голосування.

5.10.2. Голосування та прийняття рішення прова?

диться за відсутності особи, щодо якої вирішувалося

питання, і запрошених осіб. Цей порядок може бути

змінено за погодженням членів Комісії шляхом голо?

сування.

5.10.3. Рішення Комісії приймається більшістю го?

лосів членів Комісії, які беруть участь у засіданні. 

5.10.4. Рішення (висновок) підписується головую?

чим і членами кваліфікаційної комісії суддів, які брали

участь у засіданні.

5.10.5. Окрема думка члена Комісії викладається у

письмовій формі і приєднується до справи, про що го?

ловуючий інформує учасників засідання Комісії на її

засіданні. Зміст окремої думки члена Комісії оголо?

шенню в засіданні не підлягає.

5.10.6. Копія рішення (висновку) протягом семи

днів після підписання надсилається особі, за подан?

ням, зверненням якої вирішувалося питання, та особі,

щодо якої вирішувалося питання.

5.11.Фіксування ходу засідання Комісії 
5.11.1. На засіданні Комісії ведеться протокол

засідання Комісії. За ініціативою Комісії чи за заявою

особи, стосовно якої розглядається питання, або осо?

би, за поданням якої вирішується питання, здійсню?

ється запис засідання Комісії засобами технічної

фіксації. 

5.11.2. Протокол засідання Комісії містить:

? назву кваліфікаційної комісії суддів, дату, місце

засідання Комісії, час початку і закінчення засідання,

прізвища, імена, по батькові всіх присутніх та відсут?

ніх членів Комісії (з зазначенням причин відсутності),

у тому числі порядок денний засідання та його затвер?

дження;

? відомості про осіб, стосовно яких розглядаються

питання, та осіб, присутніх на засіданні; 

? послідовність дій, проведених Комісією;

? прізвища членів Комісії та інших осіб, які виступа?

ли, суть внесених ними пропозицій;

? клопотання та пояснення запрошених осіб, які

брали участь у засіданні;

? зміст рішень, прийнятих Комісією, та результати

голосування по них.

Протокол засідання має бути остаточно оформле?

ний протягом двох тижнів з дня проведення засідання.

В разі здійснення фіксування засідання Комісії тех?

нічними засобами носій інформації, на який здійсню?

вався запис, додається до протоколу.

Після підписання протоколу члени Комісії та учас?

ники засідання мають право протягом одного місяця з

дня оформлення протоколу засідання знайомитися з

ним та вносити до нього зауваження, які оголошують?
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Сся на черговому засіданні Комісії. Зауваження розгля?

даються та затверджуються на засіданні Комісії ко?

легіально. Відмова Комісії від затвердження зауважень

має бути обґрунтована у рішенні, копія якого протя?

гом 7 днів з моменту прийняття видається особі, яка

вносила зауваження до протоколу.

5.11.3. На вимогу осіб, повноважних знайомитися з

протоколом засідання, за дорученням голови Комісії,

друкованим способом виготовлюється відповідний ви?

тяг з протоколу і завіряється головою Комісії (печат?

кою Комісії). Цей витяг надається та завіряється

протягом 3 робочих днів з моменту звернення до го?

лови Комісії з відповідною вимогою.

5.11.4. Хід кваліфікаційної співбесіди, складання

іспиту та перевірки письмової роботи (реферату)

фіксується окремим протоколом, який приєднується

до особової справи.

Відповіді на запитання, поставлені кандидату в

усній формі, оформлюються екзаменаційним лист?

ком окремо на кожного кандидата. Екзаменаційний

листок містить питання та повні відповіді кандидата і

його дані заносяться до вказаного вище окремого

протоколу. 

В разі надання рекомендації кандидату на посаду

судді (з кадрового резерву) у відповідному суді в

протоколі засідання комісії фіксується надання та?

кої рекомендації на конкурсній основі. У протоколі

також зазначається інформація стосовно інших

кандидатів, які претендували на одну вакантну поса?

ду судді.

5.11.5.Фіксується факт та спосіб повідомлення голо?

вуючим про прийняте Комісією рішення.

5.11.6. У протоколі засідання Комісії зазначаються

зауваження, попередження головуючого учасникам

засідання.

5.11.7. Протокол засідання Комісії підписується го?

ловуючим та секретарем на засіданні і долучається до

особової справи. Матеріали фіксування засідання

технічними засобами на відповідні носії інформації

також приєднуються до справи. До протоколу зано?

ситься прийняте на засіданні Комісії рішення, яке про?

голошує головуючий.

Розділ VI. Порядок проведення
кваліфікаційного атестування судді,
кваліфікаційного іспиту,
кваліфікаційної співбесіди

6.1. Метою кваліфікаційної атестації є перевірка та

оцінка рівня професійної підготовленості судді (кан?

дидата на посаду судді) з метою вирішення питання

про присвоєння кваліфікаційного класу, рекомендації

щодо обрання судді безстроково, рекомендації для

зайняття посади судді, обрання (призначення) судді до

суду вищого рівня.

6.2. Форми та порядок проведення кваліфікаційної

атестації передбачені ст. ст. 90—93 Закону № 3018 ? ІІІ.

6.3. Кваліфікаційний іспит 
6.3.1. Порядок проведення іспиту та вимоги до до?

кументів визначено ст. 91 Закону № 3018? ІІІ, "Поло?

женням про порядок розгляду питань та підготовки

матеріалів щодо призначення на посаду професійного

судді вперше", затвердженого Указом Президента Ук?

раїни від 30 червня 2004 року № 697/2004, Порядком

розгляду питань та підготовки матеріалів щодо при?

значення чи обрання на посаду професійного судді,

переведення судді до іншого суду, звільнення з посади

судді (методичні рекомендації), які затверджено

рішенням Ради суддів України від 27 січня 2006 року

№ 35 (далі — методичні рекомендації).

6.3.2. Кандидат на посаду судді готує письмове за?

вдання (реферат) на актуальну, практично значущу те?

му, яку отримує у Комісії. Рецензію на реферат за

дорученням голови Комісії готує один із членів

Комісії. Критерії оцінки реферату:

а) повнота та глибина висвітлення питань;

б) загальна та юридична грамотність;

в) логічність аналізу та правильність висновку.

6.3.3. У встановлений головою Kомісії день і час Ко?

місія на засіданні перевіряє повноту поданих на розгляд

документів та вжиття відповідним територіальним

управлінням державної судової адміністрації заходів

щодо перевірки відомостей, які містяться у поданих кан?

дидатом документах, згідно "Положення про порядок

розгляду питань та підготовки матеріалів щодо призна?

чення на посаду професійного судді вперше", затвердже?

ного Указом Президента України від 30 червня 2004

року № 697/2004, вивчає якість виконаного претенден?

том письмового завдання, проводить з ним співбесіду,

задає питання. Критерії оцінки відповідей на питання:

а) повнота, правильність, логічність і послідовність

розкриття суті кожного питання;

б) точне визначення правових понять;

в) стилістична грамотність відповіді.

6.3.4. Способами вивчення особистих та моральних

якостей кандидата на посаду судді можуть бути: вив?

чення матеріалів особової справи, офіційні запити до

відповідних органів, співбесіди з кандидатом та інши?

ми особами. Обов'язковими рисами кандидата мають

бути відомі дані, які містяться у характеристиці за по?

переднім місцем роботи. 

6.3.5. Комісія проводить конкурсний відбір канди?

датів і надає рекомендацію для призначення на посаду

судді вперше тому кандидату, який виявив найкращі

знання. Члени Комісії (кожен окремо) оцінюють ре?

зультати іспитів у прозорий і відкритий спосіб та скла?

дають остаточний список кандидатів, підрахувавши

бали письмових та усних іспитів, та затверджують пе?

релік кандидатів, які отримали рекомендації для при?

значення на посади суддів у відповідних судах.

6.3.6. Проведення повторного іспиту здійснюється у

такому ж порядку з урахуванням інформації щодо кан?

дидата за період, що минув з часу складання першого

кваліфікаційного іспиту.
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С 6.3.7. Порядок зарахування осіб, які склали кваліфі?

каційний іспит, але не рекомендовані кандидатами у

професійні судді за браком вакантних посад, до кадро?

вого резерву на заміщення вакантних посад суддів

здійснюється згідно з вимогами Положення про фор?

мування кадрового резерву на посади суддів місцевих,

апеляційних та спеціалізованих судів. 

6.4. Кваліфікаційна співбесіда (ст.92 Закону
№ 3018DIII)

6.4.1. Кваліфікаційна співбесіда з суддею проводить?

ся Комісією у разі:

а) вирішення питання про обрання судді на посаду

безстроково (ч. 7 ст. 92 Закону № 3018?III);

Така співбесіда стосується оцінки його діяльності

на посаді судді впродовж п'ятирічного строку, рівня

вдосконалення професійної підготовки та інших об?

ставин, пов'язаних із наступною судовою діяльністю

(ч. 7 ст. 92 Закону № 3018?III). При цьому Комісія по?

винна враховувати як рівень його професійних знань,

так і особисті та моральні якості кандидата (ч. 2 ст. 94

Закону № 3018?III).

За результатами співбесіди із зазначеного питання

Комісія приймає рішення про рекомендацію кандида?

та на посаду судді у відповідному суді, відмову в реко?

мендації для зайняття посади судді, або відкладення

атестації (у разі недостатнього рівня професійних

знань судді) на строк не більше шести місяців, але не

менше трьох місяців. 

б) обрання судді до суду вищого (нижчого) рівня

(ч. 6 ст. 92 Закону № 3018?III);

Стосується знань у галузі законодавства, судової

практики і правової аналітики, рівень яких є достатнім

для забезпечення належного виконання суддею по?

вноважень у суді вищого рівня.

За результатами співбесіди із зазначеного питання

Комісія приймає рішення про рекомендацію кандида?

та для обрання на посаду судді у відповідному суді ви?

щого (нижчого) рівня, відмову в рекомендації для

зайняття посади судді, або відкладення атестації (у разі

недостатнього рівня професійних знань судді) на

строк не більше шести місяців, але не менше трьох

місяців. 

в) присвоєння судді кваліфікаційного класу достро?

ково (ч. 4 ст. 92 Закону № 3018?III).

Стосується питань підвищення суддею свого

кваліфікаційного рівня, методів та форм удосконален?

ня судочинства, засвоєння суддівських навичок.

За результатами співбесіди із зазначеного питання

Комісія приймає рішення про присвоєння (відмову у

присвоєнні) судді кваліфікаційного класу достроково. 

г) присвоєння більш високого чергового кваліфіка?

ційного класу (ч. 5 ст. 92 Закону № 3018?III).

Стосується значних успіхів, досягнутих суддею у ви?

конанні своїх обов'язків, характеру та складності справ,

які розглядає суддя, аналізу судової практики в межах

його спеціалізації та пропозицій щодо її удосконален?

ня. За результатами співбесіди із зазначеного питання

Комісія приймає рішення про присвоєння (відмову у

присвоєнні) судді запропонованого кваліфікаційного

класу, або присвоєння більш високого кваліфікаційно?

го класу, ніж запропоновано у поданні, або ухвалити

рекомендацію про інше заохочення судді (наприклад,

нагородження почесною відзнакою Вищої кваліфіка?

ційної комісії суддів України, преміювання судді із

коштів, виділених на фінансування Комісії) або відкла?

дення атестації (у разі недостатнього рівня про?

фесійних знань судді) на строк не більше шести

місяців, але не менше трьох місяців.

Підставами для присвоєння судді більш високого

кваліфікаційного класу, ніж запропоновано у поданні

(але не більше ніж на 2 класи), або ухвалення рекомен?

дації про інше заохочення судді є особливі суспільно?

значущі досягнення судді у своїй діяльності, зокрема,

організація і проведення навчання серед суддів, канди?

датів на посаду суддів, розгляд найбільш складних ка?

тегорій справ у значній кількості та за коротшій

термін при відсутності змінених або скасованих

рішень за останні два роки.

д) поновлення кваліфікаційного класу (п. 6 ч. 2 ст. 87

Закону № 3018?III). 

Поновлення кваліфікаційного класу відбувається у

загальному порядку шляхом залишення судді у раніше

присвоєному кваліфікаційному класі. При цьому судді

не може бути за жодних умов присвоєний більш висо?

кий або нижчий кваліфікаційний клас, ніж він мав до

прийняття рішення про пониження кваліфікаційного

класу .

6.4.2. Розгляд подання щодо присвоєння наступно?

го кваліфікаційного класу судді, якого переведено (об?

рано) на посаду в суді вищого рівня, без дотримання

мінімального терміну перебування судді у раніше при?

своєному кваліфікаційному класі, здійснюється після

одного року роботи судді на цій посаді.

6.4.3. У висновку (рішенні) зазначається:

? назва кваліфікаційної комісії суддів;

? дата та місце проведення засідання;

? прізвища та ініціали членів кваліфікаційної комісії

суддів, присутніх на засіданні;

? за ініціативою якої особи та відносно кого розгля?

далося питання; 

? біографічні дані особи, відносно якої розглядало?

ся питання, та займану нею посаду на момент розгля?

ду справи;

? відомості, які характеризують особу, та показники

її професійної діяльності;

? рівень знань кандидата, які він показав при скла?

данні кваліфікаційного іспиту, дата складання іспиту

та тема реферату, що була предметом розгляду на за?

сіданні;

? результати співбесіди чи кваліфікаційного іспиту;

? висновок щодо відповідності кандидатури ви?

могам закону для заняття посади судді або займаній

посаді;
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С? висновок про можливість присвоєння відповідно?

го кваліфікаційного класу;

? норми законодавства, якими керувалася Комісія

при прийнятті рішення;

? у резолютивній частині стисло викладається рі?

шення Комісії щодо порушеного клопотання: (погоди?

тися — не погодитися, задовольнити — відмовити), а

також рішення по суті щодо судді (кандидата на посаду

судді), визнати його таким, що склав кваліфікаційний

іспит і рекомендувати для призначення на посаду судді

у відповідному суді чи за браком вакантних посад

суддів зарахувати до кадрового резерву на заміщення

вакантних посад суддів впродовж трьох років (ст.91 За?

кону № 3018?III); (рекомендувати для призначення

(обрання) суддею, відмовити в наданні рекомендації,

присвоїти відповідний клас, залишити в раніше при?

своєному класі).

Розділ VII. Підстави і порядок
розгляду матеріалів про припинення
відставки судді

7. 1. Комісія своїм рішенням припиняє перебування

у відставці судді за поданням голови відповідного суду

за місцем проживання судді чи його попередньої ро?

боти у разі:

? повторного обрання на посаду судді;

? вчинення проступку, несумісного із званням судді;

? винесення щодо судді обвинувального вироку, що

набрав законної сили, а також у разі закриття криміна?

льної справи з нереабілітуючих підстав за згодою

судді;

? втрати громадянства України.

7.2. Суддя, відставку якого припинено, має право

протягом місяця оскаржити це рішення до Вищої

кваліфікаційної комісії суддів України, рішення якої є

остаточним.

Розділ VIII. Підстави і порядок
розгляду матеріалів про звільнення з
посади судді за загальними
обставинами

8.1. Комісія розглядає подання територіального уп?

равління державної судової адміністрації та за їх на?

слідками вносить пропозицію до Вищої ради юстиції

про звільнення суддів з посад за обставин, зазначених

у пунктах 1?3, 6?9 частини п'ятої статті 126 Конституції

України.

Рішення щодо вказаної пропозиції приймається на

засіданні Комісії більшістю голосів її членів, які брали

участь у засіданні. 

8.2. Комісія у відповідності до ст. 41 Закону № 2862

? XII та ст.ст. 94—95 Закону № 3018?III дає висновок

про невідповідність рівня професійних знань судді

займаній посаді та звільнення його з посади. Висновок

направляється судді, голові суду, де працює суддя, та

Вищій раді юстиції для внесення подання до органу,

що призначив чи обрав суддю. 

Висновок про невідповідність рівня професійних

знань судді займаній посаді та звільнення його з поса?

ди приймається за рішенням Комісії, прийнятим

більшістю голосів її членів, які брали участь у засіданні.

Вказане рішення може бути оскаржено суддею в по?

рядку ст. 95 Закону № 3018?III до Вищої кваліфіка?

ційної комісії суддів України.

Розділ ІХ. Підстави і порядок розгляду
матеріалів про звільнення з посади
судді за особливими обставинами

9.1. Комісія за наслідками дисциплінарного провад?

ження вносить пропозицію до Вищої ради юстиції про

звільнення суддів з посад за обставин, зазначених у пунк?

тах 4, 5 частини п'ятої статті 126 Конституції України.

9.2. Вказане рішення приймається Комісією в стро?

ки, передбачені для застосування дисциплінарного

стягнення та в порядку встановленому розділом Х.

"Дисциплінарне провадження" цього Регламенту.

9.3. Суб'єктами звернень (подань) до кваліфікацій?

ної комісії суддів із зазначеного питання є особи, виз?

начені ст. 97 Закону № 3018?III, а для суддів обраних

безстроково — також ст. 17 Закону № 1625?IV

9.4. Рішення щодо вказаних пропозицій прий?

мається на засіданні кваліфікаційної комісії суддів

більшістю голосів її членів, які брали участь у засіданні.

Розділ X. Дисциплінарне провадження
щодо судді

10.1. Дисциплінарне провадження
10.1.1. Дисциплінарне провадження — це процеду?

ра розгляду визначеним законом органом офіційного

звернення, в якому містяться відомості про порушення

суддею вимог щодо його статусу, посадових обов'язків

чи присяги судді.

10.1.2. Обставини, за яких порушується дисциплі?

нарне провадження, визначені у частині першій статті

31 Закону № 2862?XII. 

10.1.3. Дисциплінарне провадження передбачає: 

1) здійснення перевірки даних про наявність

підстав для притягнення судді до дисциплінарної

відповідальності (звільнення з посади); 

2) відкриття дисциплінарної справи; 

3) розгляд дисциплінарної справи; 

4) прийняття рішення. 

У кожній стадії дисциплінарного провадження Ко?

місією виноситься окреме рішення.

10.2. Перевірка даних про дисциплінарний
проступок 

10.2.1. Після надходження до Комісії звернення (по?

дання), яким ініційовано питання про притягнення

судді до дисциплінарної відповідальності, воно вклю?

чається до порядку денного найближчого засідання

Комісії (підпункт 3.8.1 цього Регламенту), про що на?

правляються відповідні повідомлення учасникам про?

вадження.
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С 10.2.2. Перевірка даних про дисциплінарний про?

ступок здійснюється за дорученням Комісії, яке викла?

дається у формі рішення і надається одному із членів

Комісії. Перевірка здійснюється шляхом одержання

письмового пояснення від судді та інших осіб, витре?

бування та ознайомлення з матеріалами судових

справ, отримання іншої інформації від будь?яких ор?

ганів, організацій, установ, громадян чи їх об'єднань.

Член Комісії може відмовитись від проведення пе?

ревірки не більше двох разів поспіль, зважаючи на

об'єктивні поважні причини — хвороба, відрядження

тощо.

10.2.3. Перевірка даних про дисциплінарний про?

ступок голови Комісії проводиться трьома членами

Комісії, яким доручено її здійснення відповідним

рішенням Комісії.

10.2.4. Термін перевірки не може перевищувати од?

ного місяця з дня отримання доручення відповідним

членом Комісії.

10.2.5. За наслідками перевірки складається довідка

із зазначенням дати складання та з викладенням фак?

тичних обставин, виявлених під час перевірки, вис?

новків і пропозиції. З довідкою і матеріалами негайно

після закінчення перевірки повинен бути ознайомле?

ний суддя, стосовно якого проводилася перевірка. У

разі відмови судді від ознайомлення з довідкою чи роз?

пису про ознайомлення з довідкою перевіряючий

формує комісію (не менше 3?х осіб), яка складає та

підписує відповідний акт, що додається до довідки.

10.2.6. Довідка і всі матеріали перевірки, з якими оз?

найомлений суддя, негайно після закінчення пе?

ревірки передаються до Комісії, яка вирішує питання

про доцільність порушення дисциплінарного провад?

ження. 

10.3. Порушення дисциплінарного провадD
ження 

10.3.1. Не пізніше 10 днів з дня надходження

довідки члена Комісії про наслідки перевірки та ма?

теріалів перевірки голова Комісії включає до порядку

денного найближчого засідання Комісії питання про

доцільність порушення дисциплінарного проваджен?

ня, про що обов'язково повідомляє учасників засідан?

ня (п. 5.3 цього Регламенту).

10.3.2. За відсутності обставин, зазначених у статті

31 Закону № 2868?XII, з урахуванням висновків, викла?

дених у довідці члена Комісії, який здійснював пе?

ревірку, кваліфікаційна комісія на засіданні приймає

рішення про відмову в порушенні дисциплінарного

провадження.

10.3.3. За наявності обставин, зазначених у статті 31

Закону № 2868?XII, з урахуванням висновків, викладе?

них у довідці члена Комісії, який здійснював перевірку,

кваліфікаційна комісія суддів приймає рішення про

порушення дисциплінарного провадження.

10.3.4. На цьому ж засіданні одночасно з порушен?

ням дисциплінарного провадження кваліфікаційна

комісія приймає рішення про відкриття дисциплінар?

ної справи і надає судді строк подати свої заперечення

на спростування обставин, викладених у довідці пе?

ревіряючого (не пізніше ніж за 15 днів до наступного

засідання Комісії).

10.4. Розгляд дисциплінарної справи і прийD
няття рішення

10.4.1. На наступному засіданні Комісія розглядає

дисциплінарну справу по суті і приймає рішення.

10.4.2. Запрошення судді на вказане засідання

Комісії є обов'язковим. У разі неявки судді на засідан?

ня Комісії застосовуються положення пункту 5.5. цьо?

го Регламенту.

10.4.3. Доповідач доповідає Комісії про підстави для

притягнення судді до дисциплінарної відповідальності

та обставини, встановлені перевіркою. Після доповіді

доповідача заслуховуються особи, які були запрошені

на засідання, досліджуються матеріали дисциплінар?

ної справи. Члени Комісії мають право задавати запи?

тання доповідачу, учасникам провадження та іншим

особам, запрошеним на засідання.

10.4.4. У разі необхідності проведення додаткової пе?

ревірки, витребування додаткових матеріалів (за наяв?

ності письмових чи усних заперечень судді, які не

спростовуються матеріалами перевірки) Комісія прий?

має рішення про оголошення перерви у розгляді справи

та доручає ще одному члену Комісії в п'ятнадцятиден?

ний строк з дня засідання провести відповідну перевірку

з витребуванням додаткових матеріалів.

10.4.5. Якщо Комісія за результатами розгляду дис?

циплінарної справи дійде висновку про відсутність

підстав для притягнення судді до дисциплінарної

відповідальності, а також у разі закінчення строку для

застосування дисциплінарного стягнення, дис?

циплінарна справа та дисциплінарне провадження за?

кривається, про що приймається відповідне рішення,

яке направляється зацікавленим особам.

10.4.6. У разі наявності підстав для притягнення

судді до дисциплінарної відповідальності комісія по?

становляє рішення про застосування до нього певного

виду дисциплінарного стягнення. Рішення направ?

ляється зацікавленим особам.

10.5. Рішення кваліфікаційної комісії суддів у
дисциплінарній справі

10.5.1. Рішення приймається на засіданні Комісії

більшістю голосів її членів, які брали участь у засіданні,

і підписується головуючим та членами Комісії, які бра?

ли участь у засіданні Комісії. 

10.5.2. Рішення складається з вступної, мотивуваль?

ної і резолютивної частини.

10.5.2.1. Вступна частина рішення у дисциплінарній

справі повинна містити: назву комісії; дату і місце про?

ведення засідання; прізвища та ініціали членів Комісії,

присутніх на засіданні; прізвище, ініціали та посаду

особи, за зверненням (поданням) якої порушено дис?
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Сциплінарне провадження; прізвище, ім'я, по батькові

судді, щодо якого розглядається питання та його біо?

графічні дані.

10.5.2.2. В мотивувальній частині рішення коротко

викладаються обставини дій, що тягнуть дисциплінар?

ну відповідальність, пояснення судді, і відомості, що ха?

рактеризують його особу, мотиви прийнятого рішення

з посиланням на докази, обґрунтування необхідності

застосування конкретного виду дисциплінарного стяг?

нення, або підстави закриття справи.

10.5.2.3. В резолютивній частині рішення вказують?

ся міри дисциплінарної відповідальності, застосовані

до судді, або підстави закриття справи, а також поря?

док і строк оскарження рішення.

10.5.3. Рішення про закриття дисциплінарної спра?

ви та дисциплінарного провадження, крім вищезазна?

ченої інформації, має містити інформацію про зміст

подання (звернення), яким ініційовано питання про

дисциплінарну відповідальність судді, встановлені

комісією обставини, обґрунтування висновку про

відсутність підстав для притягнення судді до дис?

циплінарної відповідальності. В резолютивній частині

вказується про закриття дисциплінарного проваджен?

ня за відсутністю підстав для притягнення судді до дис?

циплінарної відповідальності.

10.5.4. Відповідність копії рішення його оригіналу

завіряється підписом голови Комісії та печаткою.

10.6. Строки застосування, погашення (знятD
тя) дисциплінарного стягнення

10.6.1. Дисциплінарне стягнення до судді застосо?

вується Комісією не пізніше шести місяців після вияв?

лення проступку, не враховуючи часу тимчасової

непрацездатності судді або перебування його у

відпустці. Подання скарги на рішення про притягнен?

ня судді до дисциплінарної відповідальності зупиняє

перебіг строку дисциплінарного провадження.

10.6.2. День виявлення проступку має бути підтвер?

джено особою, що ініціювала питання, та може бути

спростовано особою, щодо якої ініційоване питання.

10.6.3. Якщо суддю протягом року з дня накладення

на нього дисциплінарного стягнення не буде піддано

новому дисциплінарному стягненню, він вважається

таким, що не має дисциплінарного стягнення. Понов?

лення кваліфікаційного класу проводиться в загально?

му порядку. 

10.6.4. Дисциплінарне стягнення, накладене на суд?

дю, може бути достроково зняте Комісією за поданням

голови суду, а дисциплінарне стягнення, накладене на

голову суду, — за поданням голови вищестоящого суду. 

Розділ XI. Оскарження рішення
(висновку) Комісії 

11.1. Оскарження рішення (висновку) Комісії
з кваліфікаційної атестації

11.1.1. Суддя або кандидат на посаду судді, не згод?

ний з рішенням Комісії щодо його атестації, може ос?

каржити це рішення до Вищої кваліфікаційної комісії

суддів України у п'ятнадцятиденний строк з дня одер?

жання копії рішення.

11.1.2. Скарга подається через Комісію, яка постано?

вила рішення.

11.1.3.Комісія, яка постановила рішення, одержав?

ши скаргу, не пізніш як у триденний строк надсилає її

разом з матеріалами атестації до Вищої

кваліфікаційної комісії суддів України.

11.1.4.Вища кваліфікаційна комісія суддів України

за результатами розгляду скарги на рішення щодо

кваліфікаційної атестації має право:

а) залишити скаргу без задоволення;

б) змінити рішення і присвоїти судді відповідний

кваліфікаційний клас;

в) залишити суддю в раніше присвоєному

кваліфікаційному класі;

г) призначити повторний (додатковий) іспит.

11.1.5.Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів

України протягом десяти днів надсилається особі, яка

подала скаргу, та голові суду, в якому працює суддя.

11.1.6.Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів

України з питань кваліфікаційної атестації може бути

оскаржено до суду лише у разі порушення встановле?

ного законом порядку розгляду питання.

11.2. Оскарження рішення комісії про притягD
нення судді до дисциплінарної відповідальності

11.2.1. Суддя чи особа, зазначена в частині другій

ст. 97 Закону № 3018?III, можуть оскаржити рішення

Комісії про притягнення судді до дисциплінарної

відповідальності до Вищої ради юстиції не пізніше од?

ного місяця з наступного дня після вручення їм копії

рішення.

11.2.2. Скарга подається через Комісію, яка постано?

вила рішення.

11.2.3. Комісія не пізніш як у триденний строк після

одержання скарги надсилає її разом з матеріалами

дисциплінарної справи до Вищої ради юстиції.

Розділ XII. Внесення змін до
Регламенту 

12.1. Зміни чи доповнення до цього Регламенту мо?

жуть бути ініційовані членом (членами) Комісії.

Такі зміни чи доповнення затверджуються на

засіданні Комісії більшістю голосів від загального

складу.

Розділ XIII. Регламент Комісії 
13.1. Відповідно до цього Регламенту розробляється

регламент Комісії, який затверджується на її засіданні,

якщо за нього проголосувала більшість членів комісії

від загального складу.
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С ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ НА ПОСАДИ СУДДІВ 

МІСЦЕВИХ ТА АПЕЛЯЦІЙНИХ СУДІВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Державної судової адміністрації України

від 04 серпня 2006 року № 79

1. Загальні положення
1.1. Кадровий резерв на посади суддів загальних і

спеціалізованих місцевих та загальних і спеціалізова?

них апеляційних судів (далі — кадровий резерв) ство?

рюється для заміщення посад суддів місцевих та

апеляційних судів.

1.2. Формування кадрового резерву повинно за?

безпечити усунення недоліків при доборі кандидатів

на посади суддів місцевих загальних, місцевих

спеціалізованих, апеляційних загальних та апе?

ляційних спеціалізованих судів, яке буде сприяти

підвищенню ефективності роботи суддівського кор?

пусу, здатного кваліфіковано, сумлінно та неуперед?

жено здійснювати правосуддя на професійній

основі. 

1.3. Кадровий резерв формується за заявами канди?

датів:

1.3.1 на посади суддів місцевих загальних і місцевих

спеціалізованих судів з:

осіб, які успішно склали кваліфікаційний іспит і от?

римали висновок кваліфікаційної комісії суддів про

складення іспиту і підготовленість до судової роботи,

але не рекомендовані кандидатами у професійні судді

за браком вакантних посад;

осіб, які успішно склали кваліфікаційний іспит і от?

римали висновок кваліфікаційної комісії суддів про

складення іспиту і підготовленість до судової роботи,

рекомендовані кандидатами у професійні судді, але не

рекомендовані Вищою радою юстиції з причин, якщо

за кандидата проголосувало менш половини від кон?

ституційного складу Вищої ради юстиції (після отри?

мання рішення Вищої ради юстиції); 

осіб, які раніше обіймали посаду судді, з часу

звільнення яких з посади судді минуло менш встанов?

леного законом строку, необхідного для складання

кваліфікаційного іспиту;

суддів, які працюють на посаді судді та бажають пе?

ревестися на роботу до іншого суду;

1.3.2 на посади суддів апеляційних загальних та

апеляційних спеціалізованих судів, з:

суддів місцевих судів, які досягли 30 років, мають

вищу юридичну освіту, стаж роботи у галузі права не

менш як п'ять років, у тому числі не менш як три роки

на посаді судді;

суддів місцевих судів, які досягли 30 років, мають

стаж роботи на посаді судді місцевого суду не менш як

три роки та мають фахову підготовку з питань юрис?

дикції спеціалізованого суду (на заміщення посади

судді апеляційного спеціалізованого суду);

осіб, які раніше уже обіймали посаду судді не мен?

ше трьох років, але на час подання заяви не займають

посаду судді і з часу звільнення яких з посади судді ми?

нуло менш встановленого законом строку, необхідно?

го для складання кваліфікаційного іспиту;

суддів, які працюють на посаді судді апеляційного

суду та бажають перевестися на роботу до іншого апе?

ляційного суду.

1.4. При формуванні кадрового резерву на заміщен?

ня посад суддів місцевих військових та апеляційних

військових судів особа має перебувати на військовій

службі і мати військове звання офіцерського складу.

1.5. Кандидат на посаду судді, який зарахований до

кадрового резерву на заміщення вакантної посади

судді, перебуває у резерві три роки з моменту складен?

ня кваліфікаційного іспиту.

1.6. Перебування кандидата у кадровому резерві

припиняється у разі:

припинення його громадянства;

набрання законної сили обвинувальним вироком

щодо нього;

визнання його безвісно відсутнім або оголошення

померлим;

подання ним заяви про відкликання своїх доку?

ментів про перебування у кадровому резерві;

у зв'язку із закінченням трирічного терміну дії вис?

новку кваліфікаційної комісії про складання іспиту і

підготовленості до судової роботи;

досягнення ним 65 років.

1.7. Один і той же кандидат на посаду професійно?

го судді може подати заяву про зарахування його до

кадрового резерву на посаду судді одночасно до

декількох судів України.

2. Формування кадрового резерву на
посади суддів місцевих судів

2.1. Голова відповідної кваліфікаційної комісії суддів

загальних судів апеляційного округу, спеціалізованих

та військових судів своєю резолюцією на заяві канди?

дата надає доручення територіальному управлінню

державної судової адміністрації про зарахування кан?

дидата до кадрового резерву на заміщення посади

судді відповідного суду.
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С2.2. Заяву про зарахування до кадрового резерву,

копію висновку кваліфікаційної комісії про складен?

ня іспиту і підготовленість до судової роботи та

особову справу кандидата голова відповідної

кваліфікаційної комісії суддів загальних судів апе?

ляційного округу, спеціалізованих та військових судів

протягом п'яти днів надсилає (передає) до відділу за?

безпечення діяльності кваліфікаційних комісій суддів

територіального управління державної судової

адміністрації для внесення кандидата до списків кад?

рового резерву. 

2.3. До заяви кандидат на посаду судді додає такі

обліково?характеризуючі документи:

особову картку за формою П?2ДС та автобіографію,

написану власноручно;

засвідчені в установленому порядку копії диплома з

додатком про здобуття вищої юридичної освіти, пас?

порта, трудової книжки;

копію документа про закінчення навчального за?

кладу з фахової підготовки професійних суддів (у разі

наявності);

характеристику з останнього місця роботи канди?

дата на посаду судді;

декларацію про доходи за минулий рік;

засвідчені в установленому порядку копії рішень

уповноважених державних органів про звільнення

(для осіб, які раніше уже обіймали посаду судді, а на

час подання документів не працюють суддею);

довідки про стан здоров'я, відсутність хронічних

психічних захворювань та інших захворювань, що пе?

решкоджають виконанню обов'язків судді, відсутність

чи наявність судимості, про відсутність рішень суду

про визнання особи недієздатною чи обмежено

дієздатною.

2.4. До заяви суддя додає такі обліково?характеризу?

ючі документи:

особову картку за формою П?2ДС та автобіографію,

написану власноручно;

засвідчені в установленому порядку копії рішень

уповноважених державних органів про призначення

(обрання) на посаду судді;

характеристику за підписом голови відповідного

суду, у якому працює суддя;

довідку?характеристику про роботу судді за останні

три роки (для суддів спеціалізованого суду — п'ять

років) за підписом голови відповідного суду;

інформацію про підвищення кваліфікації за останні

три роки (для суддів спеціалізованого суду — п'ять

років) з наданням копій відповідних документів.

3. Формування кадрового резерву на
посади суддів апеляційних загальних
та апеляційних спеціалізованих судів

3.1. Особа, яка виявила бажання бути зарахованою

до кадрового резерву на посаду судді апеляційного су?

ду, звертається до голови цього суду із заявою про за?

рахування до кадрового резерву.

3.2. Голова відповідного апеляційного суду погод?

жує кандидатуру для зарахування до кадрового резер?

ву підписом на заяві і протягом п'яти днів передає

(надсилає) документи територіальному управлінню

державної судової адміністрації для зарахування кан?

дидата до кадрового резерву та внесення цієї кандида?

тури до відповідних списків кадрового резерву.

3.3. До заяви суддя додає такі обліково?характеризу?

ючі документи:

особову картку за формою П?2ДС та автобіографію,

написану власноручно;

засвідчені в установленому порядку копії рішень

уповноважених державних органів про призначення

(обрання) на посаду судді;

характеристику за підписом голови суду, у якому

працює суддя;

характеристику за місцем роботи, довідки про стан

здоров'я, відсутність хронічних психічних захворю?

вань та інших захворювань, що перешкоджають вико?

нанню обов'язків судді, про відсутність чи наявність

судимості, про відсутність рішень суду про визнання

особи недієздатною чи обмежено дієздатною, засвід?

чені в установленому порядку копії рішень уповнова?

жених державних органів про звільнення (для особи,

яка раніше уже обіймала посаду судді, а на час подан?

ня документів не працює суддею).

4. Заключні положення
4.1. Перевірка відповідності кандидатів вимогам,

встановленим законом, їх добір, проведення кваліфі?

каційного іспиту здійснюється кваліфікаційними ко?

місіями суддів і регулюється Положенням про порядок

розгляду питань та підготовки матеріалів щодо при?

значення на посаду професійного судді вперше, за?

твердженим Указом Президента України від 30 червня

2004 року № 697/2004.

4.2. Облік осіб, зарахованих до кадрового резерву

на посаду суддів, ведеться за датою подання заяви про

його зарахування до кадрового резерву. Для канди?

датів на посаду судді вперше строк перебування в кад?

ровому резерві не може перевищувати трьох років із

дати складення кваліфікаційного іспиту та отримання

висновку кваліфікаційної комісії про підготовленість

кандидата до судової роботи.

4.3. Державна судова адміністрація України розроб?

ляє єдині форми списків і надсилає в територіальні уп?

равління для заповнення (оформлення) та передачі на

затвердження: 

головою кваліфікаційної комісії суддів апеляційно?

го округу — для кандидатів у судді загальних судів;

головою кваліфікаційної комісії суддів господарсь?

ких судів — для кандидатів у судді господарських судів;

головою кваліфікаційної комісії суддів адміністратив?

них судів — для кандидатів у судді адміністративних судів;

головою кваліфікаційної комісії суддів військових

судів — для кандидаті у судді військових місцевих судів.

головою відповідного апеляційного суду.
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С 4.4. Територіальне управліня державної судової

адміністрації формує списки кадрового резерву кан?

дидатів на заміщення вакантних посад суддів: загаль?

ний та на відповідний суд. Ці списки затверджуються

один раз на півроку.

4.5. Інформація про зарахування кандидатів до кад?

рового резерву конкретного суду надсилається голові

цього суду.

Контрольні списки кадрового резерву суддів публі?

куються територіальними управліннями державної су?

дової адміністрації один раз на півроку в місцевих

засобах масової інформації та розміщуються на Веб?

сайті Державної судової адміністрації України.

4.6. Державна судова адміністрація у триденний

термін після отримання документів повідомляє канди?

дата на заміщення посади судді про його зарахування

до кадрового резерву та його черговість за списками.

У разі необхідності така інформація надається

керівнику за місцем роботи кандидата на посаду судді. 

4.7. Поновлення списків кадрового резерву щодо

зміни осіб, які перебувають у кадровому резерві, місця

роботи, проживання, намірів перебування у кадровому

резерві тощо проводиться державною судовою

адміністрацією у грудні поточного року, але не пізніше

15 січня наступного року, при цьому кандидатами на?

даються нові довідки про дієздатність, відсутність су?

димості, психіатричний і наркологічний огляд та стан

здоров’я.

4.8. З особами, зарахованими до відповідного кад?

рового резерву, проводиться робота згідно із затверд?

женими головами кваліфікаційних комісій суддів, апе?

ляційних судів та погодженими з Академією суддів Ук?

раїни чи її регіональними відділеннями річними

планами, де передбачається:

систематичне навчання шляхом самоосвіти, підго?

товка та виконання особистого плану;

участь у роботі семінарів, нарад, конференцій з

проблемних питань діяльності судової системи;

участь у підготовці проектів актів законодавства,

інших нормативних документів;

залучення до аналітичної роботи, підготовки ма?

теріалів до виступів, доповідей для семінарів, нарад та

виконання окремих доручень;

проходження практичних занять безпосередньо у

судах.

4.9. Організаційне та методичне забезпечення ро?

боти з кадровим резервом, аналіз якісного складу ре?

зерву та моніторинг його використання покладається

на Державну судову адміністрацію України та її тери?

торіальні управління. 

4.10. У разі відкриття вакансії на посаду судді ос?

таточне рішення щодо кандидатури, яка рекомен?

дується на заміщення вакансії, приймається

відповідною кваліфікаційною комісією суддів (для

місцевих судів) чи головою апеляційного суду (для

апеляційних судів).

Заступник Голови Державної судової
адміністрації України О.А. Булка
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СПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ АТЕСТАЦІЇ СУДДІВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Державної судової адміністрації України

від 04 серпня 2006 року № 79

1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблене відповідно до статей

39?41 Закону України "Про статус суддів" та 87?95 За?

кону України "Про судоустрій України" та визначає

єдиний порядок підготовки та розгляду на засіданнях

кваліфікаційної комісії суддів питань кваліфікаційної

атестації професійного судді. 

1.2. Кваліфікаційна атестація судді проводиться

кваліфікаційними комісіями суддів у формі кваліфі?

каційної співбесіди або повторного (додаткового)

іспиту на протязі усього періоду їх професійної діяль?

ності для визначення рівня фахової підготовленості

професійних суддів.

1.3. Чинним законодавством передбачено три види

кваліфікаційної атестації судді — чергова, дострокова

та позачергова.

Чергова кваліфікаційна атестація судді — здійсню?

ється регулярно, по закінченні встановленого міні?

мального строку перебування судді у кваліфікаційному

класі. Проводиться наступна кваліфікаційна атестація

не пізніше одного місяця з дня закінчення строку його

перебування у присвоєному йому кваліфікаційному

класі за заявою судді, поданням голови відповідного су?

ду, ініціативи кваліфікаційної комісії суддів. 

Дострокова кваліфікаційна атестація судді може бу?

ти проведена у виключних випадках не раніш як через

два роки з дня останньої його атестації за поданням

голови відповідного суду.

Позачергова кваліфікаційна атестація суддів здій?

снюється раніше встановленого терміну незалежно від

строку, що минув з дня проведення останньої

кваліфікаційної атестації за поданням про переведен?

ня до суду вищого рівня, заявою судді про обрання

суддею безстроково чи про поновлення кваліфі?

каційного класу тощо. Така атестація призначається

безпосередньо при готовності кваліфікаційної комісії

суддів розглянути відповідне звернення, але не пізніше

двох місяців з дня його надходження.

1.4. Залежно від рівня професійних знань, посади,

стажу та досвіду роботи встановлюється шість

кваліфікаційних класів судді: вищий, перший, другий,

третій, четвертий і п'ятий класи.

2. Підстави кваліфікаційної атестації
судді

2.1. Підставами для призначення кваліфікаційної

атестації судді є:

вимоги закону щодо присвоєння кваліфікаційного

класу судді, призначеного на посаду вперше;

закінчення встановленого законом строку перебу?

вання судді у відповідному кваліфікаційному класі;

зайняття суддею посади в суді вищого рівня;

подання про дострокове присвоєння судді

кваліфікаційного класу, заява судді про обрання суд?

дею безстроково або про переведення до суду вищого

рівня;

рішення про застосування до судді дисциплінарно?

го стягнення;

заява судді про поновлення кваліфікаційного класу.

2.2. Кваліфікаційна атестація судді проводиться:

за поданням Голови Верховного Суду України, голо?

ви вищого спеціалізованого суду — у разі обрання

судді на посаду безстроково;

за поданням голови відповідного суду, за ініціати?

вою кваліфікаційної комісії суддів чи заявою судді — у

разі присвоєння судді кваліфікаційного класу.

Голова суду може вносити клопотання про достро?

кове проведення атестації судді за результатами його

роботи.

2.3. Кваліфікаційні класи присвоюються рішенням

відповідної кваліфікаційної комісії суддів:

вищий і перший кваліфікаційні класи — суддям

Верховного Суду України;

вищий, перший і другий кваліфікаційні класи —

суддям вищих спеціалізованих суддів;

перший, другий і третій кваліфікаційні класи — суд?

дям апеляційних судів;

другий, третій, четвертий, п'ятий кваліфікаційні

класи — суддям місцевих судів.

2.4. Особи, вперше призначені на посаду судді, про?

ходять кваліфікаційну атестацію не пізніше шести

місяців з дня призначення. Днем призначення вва?

жається день підписання Указу Президента України

про призначення кандидата на посаду судді.

2.5. З урахуванням досвіду роботи та професійного

рівня судді допускається у виключних випадках підви?

щення кваліфікаційного класу без додержання вста?

новленої послідовності, але не більш як на два

кваліфікаційних класи.

2.6. Пониження кваліфікаційного класу судді допус?

кається лише в порядку дисциплінарного стягнення і

не більш як на один клас.

2.7. Позбавлення судді кваліфікаційного класу мож?

ливе в разі його звільнення з посади у зв'язку з пору?
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С шенням присяги або набранням законної сили обви?

нувальним вироком щодо нього.

2.8. Мінімальний строк перебування судді у кваліфі?

каційному класі, який дає право на присвоєння на?

ступного кваліфікаційного класу, становить: у п'ятому і

четверному класах — три роки, у третьому і другому

класах — п'ять років. Строк перебування судді у пер?

шому кваліфікаційному класі не обмежується.

3. Порядок кваліфікаційної атестації
судді

3.1. На суддю, що підлягає кваліфікаційній атестації,

голова відповідного суду складає характеристику, у

якій відображаються ділові та моральні якості судді, да?

ється оцінка його професійної діяльності, довідку про

показники роботи за останніх п'ять років, довідку?

об'єктивку про роботу судді в минулому, а також дода?

ються копії паспорта, трудової книжки та рішення

кваліфікаційної комісії суддів про присвоєння кваліфі?

каційного класу, у якому перебуває суддя. До характе?

ристики може бути додано рішення зборів суддів суду,

у якому працює суддя.

3.2. Характеристику на голову суду для кваліфіка?

ційної атестації складає голова відповідного суду ви?

щого рівня. До характеристики має бути додано

рішення зборів суддів суду, у якому працює голова су?

ду.

3.3. На загальних зборах відповідного суду прово?

диться обговорення характеристики кандидатури

судді, який повинен проходити атестацію. Дане обго?

ворення фіксується у рішенні зборів цього суду. 

3.4. Суддя має бути ознайомлений з характеристи?

кою і одержати її копію не пізніш як за п'ятнадцять

днів до проведення кваліфікаційної атестації.

3.5. Кваліфікаційна атестація проводиться у присут?

ності судді, який атестується. У розгляді питання про

кваліфікаційну атестацію судді можуть брати участь

голова суду, який склав характеристику судді, а також

представники відповідного органу суддівського само?

врядування за дорученням.

У виключних випадках, коли кваліфікаційна комісія

суддів своїм рішенням визнає, що відсутність судді на її

засіданні викликана поважними причинами, він може

бути атестований заочно. Присутність судді є обов'яз?

ковою, якщо питання атестації пов'язане з дисциплі?

нарним провадженням.

Ухилення судді від явки не є перешкодою розгляду

питання.

4. Форми проведення кваліфікаційної
атестації судді

4.1. Кваліфікаційна співбесіда
4.1.1. Професійні судді проходять кваліфікаційну

атестацію у формі кваліфікаційної співбесіди, сутність

якої полягає у перевірці знань професійного судді,

встановленні рівня його кваліфікаційної підготовле?

ності, здатності судді підвищувати свій фаховий рівень

і здійснювати правосуддя, у тому числі в судах більш

високого рівня.

4.1.2. Кваліфікаційна співбесіда з суддею проводить?

ся кваліфікаційною комісією суддів у разі:

вирішення питання про обрання судді на посаду

безстроково;

призначення чи обрання судді до суду вищого

рівня;

присвоєння судді кваліфікаційного класу вперше,

достроково, присвоєння більш високого кваліфі?

каційного класу;

виявлення невідповідності судді займаній посаді.

4.1.3. Кваліфікаційна співбесіда проводиться в усній

формі. За процедурою роботи кваліфікаційної комісії

суддів проведення кваліфікаційної атестації про?

фесійного судді протоколюється. У протоколі зазна?

чається прізвище, ім'я, по батькові судді, який

проходить кваліфікаційну атестацію, запитання та

відповіді щодо положень галузей права, досліджені ма?

теріали, що стосуються фактичного здійснення суд?

дею правосуддя і виконання ним посадових обов'язків.

4.1.4. Кваліфікаційна співбесіда із суддею, який пре?

тендує на присвоєння кваліфікаційного класу вперше,

стосується фахової орієнтації цього судді в судовій ро?

боті та засвоєння ним початкових навичок судді.

4.1.5. Дострокове присвоєння кваліфікаційного кла?

су допускається відносно будь?якого судді незалежно

від рівня судового органу, в якому працює суддя. Ква?

ліфікаційна співбесіда із суддею, який претендує на

дострокове присвоєння кваліфікаційного класу, стосу?

ється питань підвищення суддею свого кваліфікаційно?

го рівня, методів та форм удосконалення судочинства,

засвоєння суддівських навичок.

4.1.6. Кваліфікаційна співбесіда із суддею, який пре?

тендує на присвоєння більш високого кваліфікаційно?

го класу, спрямована на встановлення дійсних, а не

уявних успіхів, досягнутих суддею у виконанні своїх

обов'язків, характеру та складності справ, які розглядає

суддя, аналізу судової практики в межах його спеці?

алізації та пропозицій щодо її удосконалення.

4.1.7. У разі якщо суддя претендує на зайняття поса?

ди у суді вищого рівня, він зобов'язаний пройти

кваліфікаційну атестацію, яка проводиться у формі

кваліфікаційної співбесіди та спрямована на встанов?

лення рівня знань у галузі законодавства, судової прак?

тики і правової аналітики, що є достатнім для

забезпечення належного виконання суддею повнова?

жень у суді вищого рівня.

4.1.8. Кваліфікаційна співбесіда із суддею, який пре?

тендує на обрання  суддею безстроково, проводиться

незалежно від того, який строк минув з дня останньої

атестації, та стосується оцінки його діяльності на по?

саді судді впродовж п'ятирічного строку, рівня вдоско?

налення професійної підготовки та інших обставин,

пов'язаних із наступною судовою діяльністю.

4.1.9. Зміст запитань членів кваліфікаційної комісії

суддів та відповідей суддів заноситься до протоколу.
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С4.2. Повторний (додатковий) іспит
4.2.1. Повторний (додатковий) іспит здійснюється у

разі його призначення Вищою кваліфікаційною

комісією суддів України для осіб, яким відмовлено в ре?

комендації на обрання суддею безстроково. Повтор?

ний (додатковий) іспит проводиться в такому порядку:

за заявою особи кваліфікаційною комісією ма?

теріали надсилаються до Вищої кваліфікаційної

комісії суддів України;

Вища кваліфікаційна комісія суддів України прий?

має рішення щодо надання дозволу на повторний (до?

датковий) іспит;

повторний (додатковий) іспит складається особою

перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів України

у місячний строк з дня прийняття рішення про дозвіл

на складання повторного (додаткового) іспиту. Іспит

включає написання письмової роботи, співбесіди з суд?

дею, постановки йому запитань в усній формі;

якщо суддя не склав повторний (додатковий) іспит,

Вища кваліфікаційна комісія суддів України направляє

до Вищої ради юстиції рекомендацію про його

звільнення з посади судді, у зв'язку з закінченням стро?

ку перебування на посаді судді.

5. Вимоги до атестаційних матеріалів
Атестаційні матеріали повинні містити:

заяву судді (кандидата на посаду судді — якщо пере?

рва в роботі на посаді судді перевищує п'ять років);

його біографічні дані (дата та місце народження,

час проживання в Україні кандидата в судді, освіта, ко?

ли і який навчальний заклад закінчено, володіння дер?

жавною та іншими мовами, стаж роботи у галузі права

та на посаді судді, відомості про посади, на яких суддя

(кандидат у судді) працював після здобуття вищої юри?

дичної освіти, причини звільнення з посади судді, як?

що таке мало місце);

характеристика кандидата на посаду судді з остан?

нього місця роботи;

характеристика судді за підписом голови відповід?

ного суду, яка повинна містити дані про кількість роз?

глянутих справ за останні відповідно три — п'ять років,

у розрізі років — кількість скасованих судових рішень

за кожен рік та причини їх скасування, порівняльну ха?

рактеристику щодо таких же даних по суду та регіону,

кількість обґрунтованих скарг на роботу судді;

реферат, підготовлений особою, яка більше п'яти ро?

ків не працювала суддею після звільнення з посади судді;

дані про притягнення до дисциплінарної відпові?

дальності та застосування дисциплінарних стягнень за

останні п'ять років.

6. Рішення кваліфікаційної комісії
суддів з питань кваліфікаційної
атестації

6.1. Кваліфікаційна комісія суддів, залежно від рівня

професійних знань, стажу, посади, досвіду роботи

судді, який атестується, приймає рішення про:

присвоєння судді відповідного кваліфікаційного

класу;

залишення судді у раніше присвоєному кваліфіка?

ційному класі;

рекомендацію кандидата на посаду судді у

відповідному суді або відмову в рекомендації для зай?

няття посади судді;

відкладення атестації (у разі недостатнього рівня

професійних знань судді) на строк не більше шести

місяців;

інше рішення (відповідно до статті 87 Закону Ук?

раїни "Про судоустрій України").

6.2. Рішення в атестаційній справі викладається в

письмовій формі, підписується головуючим і членами

комісії, які брали участь у засіданні. 

6.3. Вирішуючи питання про рекомендацію канди?

дата для призначення (обрання) на посаду судді,

кваліфікаційна комісія повинна враховувати не тільки

результати виконання письмового завдання, усні

відповіді на запитання як рівень його професійних

знань, а й особисті та моральні якості кандидата.

6.4. При проведенні кваліфікаційної атестації судді

та вирішенні питання про присвоєння йому

кваліфікаційного класу враховується стаж його попе?

редньої роботи на посадах судді, державного арбітра,

прокурора, помічника прокурора, слідчого, адвоката, а

також стаж іншої роботи на посадах, що підлягають

заміщенню особами з вищою юридичною освітою.

6.5. За наявності підстав кваліфікаційна комісія мо?

же прийняти рішення про присвоєння судді більш ви?

сокого кваліфікаційного класу, ніж запропоновано у

поданні, або ухвалити рекомендацію про інше заохо?

чення судді.

6.6. При проведенні чергового або дострокового

атестування судді у разі виявлення у судді

невідповідного для здійснення правосуддя рівня про?

фесійних знань кваліфікаційна комісія суддів своїм

рішенням відкладає атестацію на строк до шести

місяців для набуття ним відповідних знань.

Після закінчення встановленого строку провадить?

ся повторне атестування судді. Якщо і після цього суд?

дя не виправить становища і кваліфікаційна комісія

суддів знову визнає його знання недостатніми для

здійснення судочинства, то вона дає висновок про

невідповідність рівня професійних знань судді зай?

маній посаді і звільнення його з посади. Таке ж рішен?

ня кваліфікаційна комісія суддів може ухвалити при

проведенні атестації за поданням голови відповідного

суду чи за власною ініціативою згідно зі статтею 41 За?

кону України "Про статус суддів".

6.7. У висновку (рішенні) зазначається:

назва кваліфікаційної комісії суддів;

дата та місце проведення засідання;

прізвища та ініціали членів кваліфікаційної комісії

суддів, присутніх на засіданні;

за ініціативою якої особи та відносно кого розгля?

далося питання;
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С біографічні дані особи, відносно якої розглядалося

питання, та займану нею посаду на момент розгляду

справи;

відомості, які характеризують особу, та показники її

професійної діяльності;

результати співбесіди чи кваліфікаційного іспиту;

висновок щодо відповідності кандидатури вимогам

закону для заняття посади судді або займаній посаді;

висновок про можливість присвоєння відповідного

кваліфікаційного класу;

норми законодавства, якими керувалася комісія

при прийнятті рішення;

у резолютивній частині стисло викладається рішен?

ня комісії щодо порушеного клопотання: (погодитися

— не погодитися, задовольнити — відмовити), а також

рішення по суті щодо судді (рекомендувати для при?

значення (обрання) суддею, відмовити в наданні реко?

мендації, присвоїти відповідний клас, залишити в

раніше присвоєному класі).

7. Оскарження рішень
кваліфікаційних комісій суддів з
питань кваліфікаційної атестації

7.1. Оскарження рішень кваліфікаційних комісій

суддів з питань кваліфікаційної атестації здійсню?

ється суддею або кандидатом на посаду судді до Ви?

щої кваліфікаційної комісії суддів України у

п'ятнадцятиденний строк з дня одержання копії

рішення.

7.2. Скарга подається через кваліфікаційну комісію

суддів, яка постановила рішення. Остання, одержавши

скаргу, не пізніш як у триденний строк надсилає її ра?

зом з матеріалами справи до Вищої кваліфікаційної

комісії суддів України.

7.3. Вища кваліфікаційна комісія суддів України роз?

глядає скаргу на рішення кваліфікаційної комісії суддів

протягом одного місяця з дня подання скарги і ма?

теріалів атестації. Розгляд скарги проводиться на

засіданні комісії з викликом особи, яка подала скаргу.

7.4. За результатами розгляду скарги Вища

кваліфікаційна комісія суддів України постановляє од?

не з рішень: 

залишає скаргу без задоволення;

змінює рішення і присвоює судді відповідний

кваліфікаційний клас; залишає суддю в раніше при?

своєному кваліфікаційному класі; 

призначає повторний (додатковий) іспит.

7.5. Вища кваліфікаційна комісія суддів України

протягом десяти днів надсилає постановлене рішення

особі, яка подала скаргу, та голові суду, у якому працює

суддя.

7.6. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів

України з питань кваліфікаційної атестації може бути

оскаржено до суду лише у разі порушення встановле?

ного законом порядку розгляду питання.

Заступник Голови Державної  судової
адміністрації України О. Булка
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СРІШЕННЯ
ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ

09 червня 2006 року м. Київ

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі:

головуючого — голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Самсіна  І.Л.

членів комісії: Васищака І.М., Ємельянової І.І., Карпачової Н.І., Колесника П.І., Коліушка І.Б., Лященко Н.П.,

Нечипоренка О.Л.,  Пивовара В.Ф., Полудьонного М.М., Фадєєвої Н.М., Філатова В.М., 

розглянувши питання щодо термінів внесення повторного подання головами відповідних судів відносно суддів,

обраних безстроково, яким відмовлено в рекомендації на обрання в суд вищого рівня,

ВСТАНОВИЛА:

У зв'язку з прийняттям кваліфікаційними комісіями суддів рішень про відмову в наданні рекомендації судді,

обраного безстроково, щодо обрання його безстроково до суду вищого рівня, та відсутності законодавчого

врегулювання цього питання виникла нагальна проблема в додатковому вивченні та розгляду питання щодо

термінів внесення повторного подання головами відповідних судів відносно суддів, обраних безстроково, яким

відмовлено в рекомендації на обрання на посаду судді вищого рівня, з прийняттям окремого рішення..

Виходячи із зазначеного, за дорученням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України членом комісії Філатовим

В.М. вивчено дане питання.

Вислухавши доповідача, проаналізувавши діюче законодавство та заслухавши думку членів комісії, Вища

кваліфікаційна комісія суддів України вважає, що внесення повторного подання про надання рекомендації щодо

обрання безстроково до суду вищого рівня відносно суддів, обраних безстроково, яким відмовлено в такій

рекомендації, при наявності вакансії можливе через рік з наступних підстав.

Добір кандидатів у професійні судді регламентовано трьома законами України, а саме "Про статус суддів", "Про

судоустрій України", "Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою

України". Але окремі положення цих законів не кореспондують один з одним, тому і виникають неврегульовані

ситуації.

Підбір і кваліфікація суддів здійснюються шляхом проведення кваліфікаційної атестації, сутність якої полягає в

оцінці професійного рівня судді, кандидата на посаду судді вищого рівня, визначенні ступеня їх придатності та

підготовленості до виконання обов'язків судді у відповідному суді, характеристиці їх фахових знань та ділових

якостей. 

Кваліфікаційна атестація судді, що претендує на зайняття посади у суді вищого рівня, проводиться у формі

кваліфікаційної співбесіди (стаття 90 Закону України "Про судоустрій України"), яка стосується рівня знань у галузі

законодавства, судової практики і правової аналітики, рівень яких є достатнім для забезпечення належного

виконання суддею повноважень у суді вищого рівня.

За результатами такої співбесіди кваліфікаційна комісія суддів приймає рішення про рекомендацію на посаду

судді у відповідному суді або відмову в рекомендації для зайняття посади судді ( пункт 3 частини першої статті 94

Закону України "Про судоустрій України"). Однак в даній ситуації чинним законодавством не врегульовано, через

який період часу можна звернутись до кваліфікаційної комісії суддів з повторним поданням про надання

рекомендації судді для обрання/призначення до суду вищого рівня.

У випадку, коли особа не склала кваліфікаційний іспит (стаття 91 Закону України "Про судоустрій України"),

законодавець чітко визначив терміни, в які вона може повторно звернутися для проходження повторного іспиту

— через рік. А щодо ситуації про повторну рекомендацію законодавець термінів не передбачає.

Необхідно звернути увагу, що пунктом 4 частини першої статті 94 За Законом України "Про судоустрій України"

передбачено, що кваліфікаційна комісія суддів своїм рішенням відкладає атестацію (у разі недостатнього рівня

професійних знань судді) на строк не більше шести місяців. Тобто Законом України "Про судоустрій України"

визначено тільки 3 терміни, що стосуються кваліфікаційної атестації, — це складення повторного іспиту

кандидатом на посаду судді — рік, два роки (ст. 91) і відкладення атестації у разі недостатнього рівня знань судді —

не більше шести місяців (ст. 94).

Аналізуючи вищезазначені закони, можна зробити висновок, що відкладення атестації у разі недостатнього

рівня знань судді на термін не більше шести місяців стосується тільки кваліфікаційної атестації в частині присво?

єння кваліфікаційного класу судді і цей термін не може бути застосовано при розгляді повторного подання щодо

надання рекомендації судді для обрання/призначення до суду вищого рівня.
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С Тобто в разі, якщо судді відмовлено в наданні рекомендації для обрання/призначення до суду вищого рівня,

повторно розгляд такого питання може бути тільки не раніше як через рік. По суті, кваліфікаційна співбесіда судді,

що претендує на зайняття посади у суді вищого рівня, є іспитом, хоч суддя і не виконує письмову роботу у вигляді

реферату. Але саме це законодавець мав на увазі, коли визначав, що суддя, який претендує на посаду судді вищого

рівня, повинен показати (володіти) достатній рівень знань для забезпечення належного виконання повноважень

судді вищого рівня.

Таке ж унормування повторного кваліфікаційного іспиту особи, яка виявила бажання бути адвокатом, але не

склала кваліфікаційний іспит, передбачено і в Законі України "Про адвокатуру", Положенні про кваліфікаційну

комісію адвокатури — не раніше ніж через рік. 

Враховуючи викладене та керуючись статтями 84, 90 — 92, 94 Закону України "Про судоустрій України", Вища

кваліфікаційна комісія суддів України

ВИРІШИЛА:

Повторне подання головами відповідних судів відносно суддів, обраних безстроково, яким відмовлено в

рекомендації на обрання в суд вищого рівня, може бути внесено до кваліфікаційної комісії суддів не раніше як через

рік з дати прийняття такого рішення.

Дане рішення надіслати головам вищих спеціалізованих та апеляційних судів як загальної, так і спеціалізованої

юрисдикції, головам кваліфікаційних комісій суддів загальних судів відповідних апеляційних округів,

спеціалізованих та військових судів до відома.

Головуючий І.Л. Самсін 

Члени комісії: І.М. Васищак, І.І. Ємельянова, Н.І. Карпачова, П.І. Колесник, І.Б. Коліушко, Н.П. Лященко, 

О.Л. Нечипоренко, В.Ф. Пивовар, М.М. Полудьонний, Н.М. Фадєєва, В.М. Філатов 

РІШЕННЯ
ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ

09 червня 2006 року м. Київ

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі:

головуючого — голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Самсіна  І.Л.

членів комісії: Васищака І.М., Ємельянової І.І., Карпачової Н.І., Колесника П.І., Коліушка І.Б., Лященко Н.П.,

Нечипоренка О.Л.,  Пивовара В.Ф., Полудьонного М.М., Фадєєвої Н.М., Філатова В.М., 

розглянувши питання про порядок розгляду подань голів судів щодо присвоєння відповідного кваліфікаційного

класу судді, якого призначено (обрано) на посаду в суді вищого рівня, без дотримання мінімального строку

перебування судді у кваліфікаційному класі, який дає право на присвоєння наступного кваліфікаційного класу,

ВСТАНОВИЛА:

Останнім часом збільшилась кількість подань від голів судів щодо присвоєння відповідного кваліфікаційного

класу судді, якого призначено (обрано) на посаду в суді вищого рівня. Підставою для такого подання голови судів

зазначають вимоги статті 88 Закону України "Про судоустрій України". 

Вища кваліфікаційна комісія суддів України вважає, що судді, якого призначено (обрано) на посаду в суді вищого

рівня, може бути присвоєно відповідний кваліфікаційний клас, що встановлено для суддів цього суду, без дотри?

мання мінімального строку перебування судді у присвоєному кваліфікаційному класі, який дає право на присвоєн?

ня наступного кваліфікаційного класу, з наступних підстав.
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СПідстави для призначення кваліфікаційної атестації судді визначено частиною 2 статті 87 Закону України "Про

судоустрій України" (далі — Закон), якою передбачено призначення кваліфікаційної атестації у разі зайняття

посади в суді вищого рівня.

Кваліфікаційна атестація проводиться для:

1) присвоєння судді кваліфікаційного класу;

2) рекомендації для зайняття посади судді, у тому числі у суді вищого рівня. 

Заява судді про призначення (обрання) його до суду вищого рівня (пункт 4 частини 2 статті 87 Закону) за

змістом повністю вичерпує підстави для кваліфікаційної атестації судді з метою рекомендації для зайняття посади

судді, у тому числі у суді вищого рівня. Отже, інші підстави для кваліфікаційної атестації судді, встановлені

зазначеною частиною, стосуються атестації з метою присвоєння кваліфікаційного класу.

З огляду на вищезазначене, комісія дійшла висновку, що зайняття суддею посади в суді вищого рівня є самостій?

ною підставою для проведення кваліфікаційної атестації з метою присвоєння кваліфікаційного класу, поряд з таки?

ми підставами, як закінчення встановленого законом строку перебування судді у відповідному кваліфікаційному

класі, подання про дострокове присвоєння судді кваліфікаційного класу, про присвоєння більш високого кваліфі?

каційного класу.

Разом з тим статтями 88 та 87 Закону визначено, що залежно від посади, стажу, досвіду роботи та рівня

професійних знань встановлюються шість кваліфікаційних класів судді і мінімальний строк перебування судді у

п'ятому і четвертому кваліфікаційних класах становить три роки, у третьому і другому — п'ять років, у першому —

не обмежується.

Кваліфікаційні класи суддям присвоюються послідовно з урахуванням мінімального строку перебування судді у

відповідному класі. Разом з тим частинами 1—2 статті 90 Закону передбачено проведення дострокової та поза?

чергової кваліфікаційної атестації судді.

Чергова кваліфікаційна атестація проводиться у разі закінчення строку перебування судді у присвоєному йому

кваліфікаційному класі (пункт 2 частини 2 статті 87, частина 1 статті 90 Закону). Дострокова кваліфікаційна

атестація проводиться за поданням про дострокове присвоєння судді кваліфікаційного класу у разі підвищення

суддею вимог кваліфікаційного рівня (пункт 4 частини 2 статті 87, частина 4 статті 89, частина 1 статті 90 Закону)

не раніш як через два роки з дня останньої його атестації.

Позачергова кваліфікаційна атестація, — це атестація, що здійснюється раніше встановленого терміну незалеж?

но від строку, що минув з дня проведення останньої кваліфікаційної атестації. Отже, кваліфікаційну атестацію судді

на підставі зайняття посади в суді вищого рівня слід вважати позачерговою.

Голова суду протягом 6 місяців з дня призначення (обрання) судді на посаду в суді вищого рівня вносить до

відповідної кваліфікаційної комісії суддів подання про проведення позачергової кваліфікаційної атестації судді

щодо присвоєння відповідного кваліфікаційного класу, що встановлено для суддів цього суду, без дотримання

мінімального терміну перебування судді у кваліфікаційному класі, який дає право на присвоєння наступного

кваліфікаційного класу.

Судді, якого призначено (обрано) на посаду в суді вищого рівня, за результатами кваліфікаційної співбесіди

може бути присвоєно кваліфікаційною комісією суддів кваліфікаційний клас, що встановлено для суддів цього суду,

без дотримання мінімального терміну перебування судді у кваліфікаційному класі, який дає право на присвоєння

наступного кваліфікаційного класу.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 84, 87—90, 92, 94 Закону України "Про судоустрій України", Вища

кваліфікаційна комісія суддів України

ВИРІШИЛА:

Розгляд кваліфікаційними комісіями суддів подань голів судів щодо присвоєння кваліфікаційного класу судді,

якого призначено (обрано) на посаду в суді вищого рівня, без дотримання мінімального строку перебування судді

у кваліфікаційному класі, який дає право на присвоєння наступного кваліфікаційного класу, має відбуватися

шляхом проведення позачергової кваліфікаційної атестації судді.

Рішення надіслати головам вищих спеціалізованих та апеляційних судів загальної юрисдикції, головам кваліфі?

каційних комісій суддів загальних судів відповідних апеляційних округів, спеціалізованих та військових судів до

відома.

Головуючий І.Л. Самсін 

Члени комісії: І.М. Васищак, І.І. Ємельянова, Н.І. Карпачова, П.І. Колесник, І.Б. Коліушко, Н.П. Лященко, 

О.Л. Нечипоренко, В.Ф. Пивовар, М.М. Полудьонний, Н.М. Фадєєва, В.М. Філатов 
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С РІШЕННЯ
ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ

07 грудня 2006 року м. Київ

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі:

головуючого — голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Самсіна  І.Л.

членів комісії: Васищака І.М., Ємельянової І.І., Карпачової Н.І., Колесника П.І., Коліушка І.Б. , Лященко Н.П.,

Нечипоренка О.Л.,  Пивовара В.Ф., Полудьонного М.М., Фадєєвої Н.М., Філатова В.М., 

розглянувши звернення ректора Академії суддів України про перевірку знань, рівня професійної підготовки

кандидата на посаду судді, ступеня його готовності здійснювати правосуддя з питань юрисдикції відповідного суду

шляхом тестування та виконання кандидатами на посаду судді ситуативних завдань,

ВСТАНОВИЛА:

У зв'язку з прийняттям кваліфікаційними комісіями суддів рішень про відмову в наданні рекомендації кандидату

на посаду судді вперше, відсутністю єдиної процедури складання кваліфікаційного іспиту, критеріїв оцінювання

результатів кваліфікаційного іспиту, присутності елементу суб'єктивізму оцінювання результатів іспиту та

запровадження європейських стандартів в Україні щодо підбору кандидатів на посаду судді виникла нагальна

проблема в вивченні та розгляду питання щодо вимог статті 91 Закону України "Про судоустрій України" до

кваліфікаційного іспиту в частині виконання письмового завдання кандидатом на посаду судді шляхом складення

кандидатом тестів та виконання ситуативних завдань, з прийняттям окремого рішення.

За наслідками розгляду доводів доповідача та аналітичного огляду чинного законодавства Вища кваліфікаційна

комісія суддів України вирішила провести дослідження ефективності застосування методів тестування та

вирішення ситуативних завдань для визначення рівня знань та професійної підготовки претендентів на посаду

судді, а також застосування вказаних методів в ході навчання осіб, які перебувають у кадровому резерві. Досягнення

поставленої мети вимагає проведення апробації завдань, розроблених Академією суддів України.

Необхідність реалізації вказаного вище обґрунтовується наступним. 

Однією із найважливіших складових реформування та вдосконалення судової системи та судочинства є

забезпечення високого професійного рівня судді, що, зокрема, забезпечується попереднім контролем знань та

рівня кваліфікації кандидата на посаду судді, який здійснюється на стадії добору кандидатів на посаду судді.

Добір суддів слід розуміти як систему заходів, що складають єдину процедуру, спрямовану на визначення

професійної відповідності особи суддівській посаді. Професійна відповідність кандидата на посаду судді включає в

себе наступні елементи: 1) належний рівень знань в галузі права та обізнаність в суміжних галузях (наприклад,

суддя господарського суду має володіти базовими знаннями в галузі економічної теорії); 2) здатність практично

застосовувати теоретичні знання при відправленні правосуддя, зокрема, складання законних та обґрунтованих

рішень, ведення судового процесу у відповідності із встановленими ст. 6 Конвенції про захист прав і свобод людини

та національним законодавством України вимогами; 3) особисті якості, необхідні для здійснення судочинства.

Виходячи зі змісту статті 91 Закону України "Про судоустрій України", кваліфікаційний іспит кандидата на

посаду судді полягає у виконанні письмового завдання, співбесіді й постановці запитань в усній формі.

Мета кваліфікаційного іспиту полягає у: 1) виявленні знань кандидата на посаду судді; 2) виявленні рівня профе?

сійної підготовки кандидата в судді; 3) виявленні ступеня готовності кандидата в судді здійснювати правосуддя з пи?

тань відповідної юрисдикції.

Принциповим питанням забезпечення відповідного професійного рівня суддів є ефективна форма оцінки знань

кандидата на посаду судді.

Так, частина 2 статті 91 Закону України "Про судоустрій України" визначає, що кваліфікаційний іспит полягає у

виявленні знань та рівня професійної підготовки кандидата на посаду судді, ступеня його готовності здійснювати

правосуддя з питань юрисдикції відповідного суду. Частина 3 статті 91 закону передбачає, зокрема, виконання

письмового завдання.

Письмова частина іспиту повинна ґрунтуватись на сучасних науково?педагогічних методиках, доцільність

застосування яких підтверджується позитивним досвідом зарубіжних країн. 

Письмове завдання полягає у наданні відповідей кандидатом на посаду судді на тестові завдання (складання

тестів) та у вирішенні ситуативних завдань. Тести є переліком запитань із основних галузей права, що складені у

відповідності до чинного законодавства України і передбачають надання чіткої та однозначної відповіді (обрання

вірної відповіді із запропонованого переліку варіантів). Ситуативні завдання — спірні ситуації, що потребують
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Справової оцінки або вирішення казусу у правовий спосіб із посиланням на чинне законодавство. Вирішення

ситуативного завдання полягає в викладенні рішення у конкретній справі (цивільній, господарській,

адміністративній, кримінальній), яке показує вміння кандидата на посаду судді оцінювати доказову базу, здатність

правильно застосовувати норми закону, логічно викласти зміст рішення. 

Складання тестів та вирішення ситуативних завдань має виконуватись у присутності членів кваліфікаційної

комісії суддів, що забезпечує об'єктивність оцінювання рівня знань кандидата на посаду судді та дотримання

принципу єдиних стандартів та критеріїв оцінювання. 

Враховуючи викладене та керуючись статтями 84, 90 — 92, 94 Закону України "Про судоустрій України", Вища

кваліфікаційна комісія суддів України

ВИРІШИЛА:

Провести випробування розроблених Академією суддів України тестових та ситуативних завдань шляхом їх

застосування у навчанні осіб, які перебувають у судовому кадровому резерві. 

Навчання провести у Кваліфікаційній комісії суддів загальних судів Одеського апеляційного округу,

кваліфікаційній комісії суддів загальних судів Харківського апеляційного округу, Кваліфікаційній комісії суддів

загальних судів Київського апеляційного округу та Кваліфікаційній комісії суддів господарських судів України.

Головуючий І.Л. Самсін 

Члени комісії: І.М. Васищак, І.І. Ємельянова, Н.І. Карпачова, П.І. Колесник, І.Б. Коліушко, Н.П. Лященко, 

О.Л. Нечипоренко, В.Ф. Пивовар, М.М. Полудьонний, Н.М. Фадєєва, В.М. Філатов 

РІШЕННЯ № 1109/1BЗП 
ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ

13 грудня 2007 року м. Київ

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі:

головуючого — голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Самсіна  І.Л.

членів комісії: Васищака І.М., Ємельянової І.І., Карпачової Н.І., Колесника П.І., Коліушка І.Б. , Лященко Н.П.,

Нечипоренка О.Л.,  Пивовара В.Ф., Полудьонного М.М., Фадєєвої Н.М., Філатова В.М., 

розглянувши рішення Кваліфікаційної комісії суддів адміністративних судів України від 08.11.2007 року,

звернення голови Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Одеського апеляційного округу від 03.12.2007 року

№ 627,

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України звернувся голова Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів

Одеського апеляційного округу від 03.12.2007 року № 627 з проханням висловити позицію Вищої кваліфікаційної

комісії суддів України щодо застосування вимог статті 91 Закону України "Про судоустрій України" в частині

порядку складання кваліфікаційного іспиту, в зв'язку з тим, що в комісії немає одностайності: частина членів комісії

вважає, що кваліфікаційний іспит необхідно проводити тільки за наявності вакантної посади судді в конкретному

суді, інші члени комісії підтримують думку про проведення кваліфікаційного іспиту для зарахування до кадрового

резерву на посаду судді (тобто без наявності вакантної посади судді).

Також з питання порядку прийняття кваліфікаційного іспиту кандидатами на посаду судді вперше Кваліфі?

каційною комісією суддів адміністративних судів України 08.11.2007 року прийнято рішення "Про тимчасовий

порядок складання кваліфікаційного іспиту кандидатами на посади суддів окружних адміністративних судів
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С вперше строком на 5 років". Кваліфікаційна комісія суддів адміністративних судів України зазначає, що із заявою

про рекомендацію для призначення на посаду судді вперше звернулось більше 400 кандидатів. Посилаючись на

статтю 91 Закону України "Про судоустрій України", цим рішенням встановлено окремий порядок складання

кваліфікаційного іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад суддів адміністративних судів, який

передбачає складання іспиту у два етапи: на першому етапі комісія визначає чи підготовлений кандидат до судової

роботи; на другому — на конкурсній основі серед осіб, які отримали висновок про підготовленість до судової

роботи, визначаються особи, які рекомендуються на посаду судді окружного адміністративного суду вперше.

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України також враховано, що станом на перше півріччя 2007 року

кадровий резерв кандидатів на заміщення посад суддів загальних судів становить 1506 осіб за наявних 423

вакантних посади. Крім того, звернуто увагу, що на кожне вакантне місце рішеннями кваліфікаційних комісій суддів

вже рекомендовані кандидати на ці посади, а їх документи перебувають в русі на різних стадіях оформлення. У той

же час кваліфікаційні комісії суддів загальних судів апеляційних округів, кваліфікаційні комісії суддів спеціалізо?

ваних судів продовжують приймати кваліфікаційний іспит у кандидатів на посаду судді вперше з прийняттям

рішення про складення кваліфікаційного іспиту і підготовленість кандидата до судової роботи і, таким чином,

формують кадровий резерв кандидатів в такій кількості, що унеможливлює в подальшому реальне їх

працевлаштування з огляду на реальну кількість вакантних посад в судах та якість підготовки кандидатів. 

Результати проведеного у січні—лютому ц.р. навчання з особами, які перебувають у кадровому резерві, шляхом

тестування та виконання ними ситуативних завдань з метою апробації тестових завдань, показали, що

кваліфікаційні комісії суддів дійсно формально підходять до питання формування кадрового резерву кандидатів на

посаду судді. 

Необхідно зважити і на те, що із розглянутих у 2007 році Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 15,

скарг 5 надійшло від кандидатів, які перебувають в кадровому резерві на заміщення посади судді, на рішення квалі?

фікаційних комісій суддів з кваліфікаційної атестації, яка стосується висновку про нерекомендацію кандидата на

посаду судді за наявності рішення про складення кваліфікаційного іспиту і підготовленість кандидата до судової

роботи. 

Так, наприклад, Григорчук О.С. звернулася до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, оскаржуючи прове?

дений Кваліфікаційною комісією суддів загальних судів Дніпропетровського апеляційного округу конкурс на

зайняття вакантної посади судді, з підстав порушення вимог статті 91 Закону України "Про судоустрій України" в

частині виявлення знань та професійної підготовки кандидата і просила призначити повторний конкурс.

Під час розгляду скарги було встановлено, що за результатами проведення конкурсів на заміщення вакантних

посад комісією виготовляються і підписуються лише рішення про рекомендацію кандидата на посаду судді, а також

порушення Кваліфікаційною комісією суддів загальних судів Дніпропетровського апеляційного округу при про?

веденні конкурсу на зайняття вакантної посади судді Маловисківського районного суду Кіровоградської області

вимог статті 8 Закону України "Про статус суддів", статей 82, 91, 94, 95 Закону України "Про судоустрій України", на

підставі чого конкурс було визнано таким, що не відбувся, і запропоновано провести повторний конкурс між тими

ж кандидатами. Однак за інформацією Григорчук О.С. та голови Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів

Дніпропетровського апеляційного округу рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 7 червня 2007

року станом на листопад 2007 року ще не виконано.

До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України звернулася Савчук Ю.Н., оскаржуючи проведений кваліфі?

каційною комісією суддів господарських судів 23 березня 2007 року конкурс на зайняття вакантної посади судді

господарського суду Волинської області. Підставою для оскарження результатів скаржниця вважала недотримання

кваліфікаційною комісією суддів під час проведення конкурсу статті 79 Закону України "Про судоустрій України" в

частині повідомлення кандидатів про засідання кваліфікаційної комісії суддів, статті 91 Закону України "Про

судоустрій України" в частині виявлення знань та професійної підготовки кандидата, а саме поставленні

нерівноцінних по складності питань учасникам конкурсу. 

Рішенням Кваліфікаційної комісії суддів господарських судів України за результатами конкурсу рекомендація на

зайняття однієї з вакантних посад була надана Дем'як В.М. На другу вакантну посаду комісія не рекомендувала

жодного з трьох інших кандидатів.

Під час розгляду скарги Вищою кваліфікаційною комісією суддів України було встановлено такі ж порушення,

як і в попередньому випадку.

З вивчення матеріалів скарг на рішення кваліфікаційних комісій суддів з питань кваліфікаційної атестації, а саме,

рішень Кваліфікаційних комісій суддів про відмову в наданні рекомендації кандидату на посаду судді вперше, рішен?

ня кваліфікаційної комісії суддів адміністративних судів України від 08.11.2007 року "Про тимчасовий порядок скла?

дання кваліфікаційного іспиту кандидатами на посади суддів окружних адміністративних судів вперше строком на

5 років", звернення голови Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Одеського апеляційного округу від

03.12.2007 року № 627 та з урахуванням випадку невиконання рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

з питань кваліфікаційної атестації встановлено відсутність у кваліфікаційних комісіях суддів єдиної процедури скла?
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Сдання кваліфікаційного іспиту та практики застосування норм діючого законодавства. У зв'язку з цим виникла на?

гальна проблема у вивченні та розгляді питання щодо дотримання вимог Закону України "Про судоустрій України",

Закону України "Про статус суддів", "Положення про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів щодо призна?

чення на посаду професійного судді вперше", затвердженого Указом Президента України від 30 червня 2004 року

№ 697/2004, в частині добору кандидатів на посаду судді, з прийняттям окремого рішення.

Вислухавши доповідача, проаналізувавши діюче законодавство та заслухавши думку членів комісії, Вища кваліфі?

каційна комісія суддів України вважає за доцільне для вироблення єдиної практики застосування кваліфікаційними

комісіями суддів вимог діючого законодавства в частині добору кандидатів на посаду судді надати кваліфікаційним

комісіям суддів рекомендації щодо проведення добору кандидатів на посаду судді за результатами кваліфікаційного

іспиту на конкурсних засадах лише за наявності вакантної посади судді в конкретному суді, з наступних підстав.

I. Наявність сильної і незалежної судової влади, висока якість ефективного правосуддя залежать від особистості

судді, його світоогляду, правосвідомості, юридичної підготовки, професійності, морально?етичних якостей тощо.

Саме на кваліфікаційні комісії суддів покладено завдання щодо забезпечення формування корпусу професійних

суддів, здатних кваліфіковано, сумлінно і неупереджено здійснювати правосуддя, шляхом добору і рекомендування

осіб для зайняття посади професійного судді, визначення рівня фахової підготовленості професійних суддів.

Згідно зі статтею 73 Закону України "Про судоустрій України" кваліфікаційні комісії суддів є постійно діючими

органами в системі судоустрою Україні, повноваження яких визначаються Конституцією України та вищеза?

значеним законом. Цим же законом закріплено певний (чіткий) порядок формування кваліфікаційних комісій

суддів (стаття 76), однаковий для всіх комісій строк їх повноважень (стаття 74), здійснення розгляду питань на

підставі Типового регламенту роботи кваліфікаційної комісії суддів (стаття 79), порядок оскарження рішень та з

урахуванням організаційного та фінансового забезпечення діяльності кваліфікаційних комісій суддів усіх рівнів

єдиним органом (статті 86, 120) визначено єдність системи кваліфікаційних комісій суддів. 

Сьогодні в державі функціонують десять кваліфікаційних комісій суддів загальних судів апеляційних округів,

Кваліфікаційна комісія суддів військових судів, Кваліфікаційна комісія суддів адміністративних судів, Кваліфікацій?

на комісія суддів господарських судів та Вища кваліфікаційна комісія суддів України, які складають єдину систему

кваліфікаційних комісій суддів.

II. Законами України "Про статус суддів" (далі Закон № 2862?XII), "Про судоустрій України" (далі Закон № 3018?

III), Положенням про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів щодо призначення на посаду

професійного судді вперше, затвердженого Указом Президента України від 30 червня 2004 року № 697/2004 (далі

Указ № 697/2004), як визначено основні вимоги до особи, яка виявила бажання бути професійним суддею, так і

передбачено порядок призначення такої особи на посаду судді вперше.

Згідно із частиною третьою статті 60 Закону № 3018?III, частиною третьою статті 8 Закону № 2862?XII та части?

ною першою пункту 4 Указу № 697/2004 кожен громадянин України, який відповідає вимогам, передбаченим стат?

тями 59 Закону № 3018?III та 7 Закону № 2862?XII, має право звернутися до відповідної кваліфікаційної комісії

суддів із заявою про рекомендацію його на посаду судді. 

Відповідно до частини першої статті 8 та частини другої статті 9 Закону № 2862?XII добір кандидатів у судді

здійснюється на конкурсних засадах за результатами складання кваліфікаційного екзамену. Частиною четвертою

цієї ж статті зазначено, що кваліфікаційні екзамени на посаду судді приймаються відповідними кваліфікаційними

комісіями суддів.

Частиною першою статті 91 Закону № 3018?III визначено, що кваліфікаційний іспит є атестуванням особи, яка

виявила бажання бути рекомендованою для призначення на посаду судді вперше, і полягає у виявленні знань та

рівня професійної підготовки кандидата в судді, ступеня його готовності здійснювати правосуддя з питань

юрисдикції відповідного суду.

Залежно від результатів кваліфікаційного іспиту кваліфікаційна комісія суддів дає висновок про складення іспиту

і підготовленість кандидата до судової роботи та рекомендацію для призначення його на посаду судді або

вмотивований висновок про відмову в такій рекомендації (частина третя статті 91 Закону № 3018?III та частина

п'ята статті 8 Закону № 2862?XII).

III. Відповідно до пункту третього частини першої статті 94 Закону № 3018?III кваліфікаційна комісія суддів з

питань кваліфікаційної атестації приймає рішення про рекомендацію кандидата на посаду судді у відповідному суді

або відмову в рекомендації для зайняття посади судді.

Кваліфікаційна комісія суддів рекомендує на посади суддів кандидатів, які виявили найкращі знання, у кількості,

необхідній для заміщення вакантних посад (частина шоста статті 8 Закону № 2862?XII).

Посада вважається вакантною за умови, якщо для її заміщення не створено кадрового резерву а) кандидатів на

цю посаду чи б) в порядку частини другої статті 62 Закону № 3018?III. 

Вирішуючи питання про рекомендацію кандидата для призначення на посаду судді, кваліфікаційна комісія

суддів повинна враховувати як рівень його професійних знань (результати складання кваліфікаційного іспиту), так

і особисті й моральні якості кандидата (частина друга статті 94 Закону № 3018?III). Інформацію такого характеру
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С кваліфікаційна комісія суддів має право витребовувати від голів судів, підприємств, установ, організацій, незалежно

від форм власності, а також громадян та їх об'єднань (частина друга статті 77 Закону № 3018?III). У ході проведен?

ня кваліфікаційної співбесіди з кандидатом члени кваліфікаційної комісії суддів знайомляться з його біографією,

з'ясовують такі питання, як мотиви, що зумовили бажання кандидата стати суддею, його життєві позиції, про?

фесійне та моральне кредо тощо.

Таким чином, діючим законодавством визначено чіткий порядок розгляду питань щодо призначення на посаду

професійного судді вперше:

1. Підставою для проведення кваліфікаційною комісією суддів кваліфікаційного іспиту є наявність вакантної

посади у конкретному суді.

2. Кандидат на посаду судді звертається до відповідної кваліфікаційної комісії суддів із заявою про надання йому

рекомендації на вакантну посаду судді в конкретному суді.

3. Кваліфікаційна комісія суддів кандидатові, який відповідає вимогам, установленим законом ( пунктів 4—10

Указу № 697/2004), надсилає повідомлення про визначені дату і час складання кваліфікаційного іспиту.

4. За результатами складання кваліфікаційного іспиту кваліфікаційна комісія суддів надає рекомендацію

кандидату на посаду судді у відповідному суді або відмову в рекомендації для зайняття посади судді.

Подальше проходження документів щодо призначення на посаду судді здійснюється у відповідності до вимог

пунктів 12—16 Указу № 697/2004.

IV. Особи, які склали кваліфікаційний іспит, але не рекомендовані кандидатами у професійні судді за браком

вакантних посад, враховуються кваліфікаційною комісією як кандидати на наступні вакантні посади протягом

трьох років, якщо за цей час вони не відкличуть свою заяву (частина сьома статті 8 Закону № 2862?XII, частина

п'ята статті 91 Закону № 3018?III).

Тобто особи, які виявили найкращі знання, але не отримали рекомендацію на зайняття вакантної посади судді у

конкретному суді тільки на тій підставі, що за результатами конкурсного відбору рекомендацію на цю вакантну

посаду надано іншому кандидату, за їх згодою зараховуються до кадрового резерву на наступні вакантні посади у

цьому суді. 

Такими нормами, як відкликання заяви особисто кандидатом (частина п'ята статті 91 Закону № 3018?III), дійсність

результатів складеного кваліфікаційного іспиту протягом трьох років та зберігання матеріалів іспиту в архіві як

офіційних документів в такий же строк (частина третя статті 91 Закону № 3018?III), законодавець надав гарантії кан?

дидату, який пройшов конкурсний відбір, але за браком вакантної посади не отримав рекомендацію для заміщення

посади судді, що його кандидатуру на наступні вакантні посади в цьому суді буде враховано кваліфікаційною

комісією суддів на підставі вже складеного кваліфікаційного іспиту і пройденого конкурсного відбору.

Необхідно враховувати, що документи, передбачені процедурою добору кандидатів для призначення на посаду

судді (певні довідки, які мають обмежений термін дії), кандидату необхідно поновити.

V. Якщо особа, яка претендує на посаду судді, не склала кваліфікаційного екзамену, повторне його складання

допускається не раніш як через рік (частина четверта статті 8 Закону № 2862?XII, частина шоста статті 91 Закону

№ 3018?III). Особи, не згодні з рішенням кваліфікаційної комісії суддів, можуть оскаржити це рішення до Вищої

кваліфікаційної комісії суддів України (стаття 95 Закону № 3018?III).

Особа, яка не склала кваліфікаційного іспиту повторно, може бути допущена до складання наступного

кваліфікаційного іспиту не раніш як через два роки (частина сьома статті 91 Закону № 3018?III). 

З вищевикладеного вбачається, що законодавець не передбачив окремого порядку складання кваліфікаційного

іспиту особами, які виявили бажання бути зарахованими до кадрового резерву. Також нормативними документами

не передбачено і повторного атестування кандидата, якого належним чином з дотриманням вимог закону

зараховано до кадрового резерву, щодо надання йому рекомендації для зайняття посади судді.

Зарахування до кадрового резерву здійснюється у відповідності до діючого законодавства тільки за результатами

складання кваліфікаційного іспиту на конкурсних засадах і проходження всієї процедури підготовки матеріалів та

проходження відповідних перевірок згідно з вимогами Указу № 697/2004. 

Дотримання усіх вимог діючого законодавства надасть змогу кваліфікаційним комісіям суддів, виконуючи

покладені на них завдання щодо забезпечення формування корпусу професійних суддів, створити дійсно дієвий

потужний кадровий резерв на заміщення посад суддів.

Таким чином, дотримання кваліфікаційними комісіями суддів загальних судів апеляційних округів,

кваліфікаційними комісіями суддів спеціалізованих судів та Кваліфікаційною комісією суддів військових судів єди?

ного порядку добору кандидатів на посаду судді в системі загальних, господарських та адміністративних судів бу?

де сприяти уніфікованому підходу до процедури як складання кваліфікаційного іспиту, залежно від результатів

якого кваліфікаційна комісія суддів зможе дати ґрунтовний висновок про складення кваліфікаційного іспиту,

підготовленість кандидата до судової роботи та рекомендацію кандидату на посаду судді у відповідному суді або

вмотивований висновок про відмову в такій рекомендації, так і формування дієвого кадрового резерву на посади

суддів.
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СВраховуючи викладене та керуючись вимогами статей 59—60, 77, 84, 91, 94 — 95 Закону України "Про судоустрій

України", статей 7—9 Закону України "Про статус суддів" та Положення про порядок розгляду питань та підготовки

матеріалів щодо призначення на посаду професійного судді вперше, затвердженого Указом Президента України від

30 червня 2004 року № 697/2004, Вища кваліфікаційна комісія суддів України

ВИРІШИЛА:

1. Здійснення добору кандидатів на посаду судді проводити за результатами кваліфікаційного іспиту на кон?

курсній основі тільки за наявності вакантної посади судді. 

2. Особа, яка перебуває у кадровому резерві на конкретну посаду судді, при відкритті вакантної посади в цьому

суді, за умови підтвердження бажання бути рекомендованим на цю посаду судді, відповідності кандидата у судді

вимогам, встановленим законом, поновленні необхідних документів рекомендується для призначення на посаду

судді рішенням кваліфікаційної комісії суддів без проходження повторної кваліфікаційної атестації.

3. З метою застосування єдиного порядку проведення кваліфікаційного іспиту кандидатів, які виявили бажання

бути рекомендованими для призначення на посаду судді вперше, та формування дієвого кадрового резерву на

посаду судді направити рішення до кваліфікаційних комісій суддів загальних судів апеляційних округів,

Кваліфікаційної комісії суддів військових судів, Кваліфікаційної комісії суддів адміністративних судів,

Кваліфікаційної комісії суддів господарських судів. 

4. Головам кваліфікаційних комісій суддів дане рішення довести до відома членів комісій.

5. Рекомендувати Кваліфікаційній комісії суддів адміністративних судів України привести у відповідність до

діючого законодавства своє рішення від 08.11.2007 року "Про тимчасовий порядок складання кваліфікаційного

іспиту кандидатами на посади суддів окружних адміністративних судів вперше строком на 5 років".

Головуючий І.Л. Самсін 

Члени комісії: І.М. Васищак, І.І. Ємельянова, Н.І. Карпачова, П.І. Колесник, І.Б. Коліушко, Н.П. Лященко, 

О.Л. Нечипоренко, В.Ф. Пивовар, М.М. Полудьонний, Н.М. Фадєєва, В.М. Філатов 

РІШЕННЯ № 256/1BЗП
ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ

04 квітня 2008 року м. Київ

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі:

головуючого — голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Самсіна  І.Л.

членів комісії: Васищака І.М., Ємельянової І.І., Карпачової Н.І., Колесника П.І., Коліушка І.Б. , Лященко Н.П.,

Нечипоренка О.Л.,  Пивовара В.Ф., Полудьонного М.М., Фадєєвої Н.М., Філатова В.М., 

розглянувши звернення ректора Академії суддів України про проведення апробації техніки тестування

перевірки знань, рівня професійної підготовки кандидата на посаду судді, ступеня його  готовності здійснювати

правосуддя з питань юрисдикції відповідного суду,

ВСТАНОВИЛА:

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 07 грудня 2006 року визначена необхідність апробації

тестових завдань, розроблених Академією суддів України, для перевірки рівня складності через проведення

навчання з особами, які перебувають у кадровому резерві, шляхом тестування та виконання ними ситуативних

завдань у чотирьох кваліфікаційних комісіях. 

Першу апробацію проведено:

27 лютого 2007 р. Кваліфікаційною комісією суддів загальних судів Одеського апеляційного округу, 

01 березня 2007 р. Кваліфікаційною комісією суддів загальних судів Харківського апеляційного округу,  

03 березня 2007 р. Кваліфікаційною комісією суддів загальних судів Київського апеляційного округу,

16 березня 2007 р. Кваліфікаційною комісією суддів господарських судів України. 
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С До тестування було залучено 62 особи, з яких 46 кандидатів на посади суддів загальних судів (в містах Києві,

Одесі та Харкові) і 16 кандидатів на посади суддів господарських судів (в місті Києві). 

Результати проведеної апробації, висновки незалежних експертів, що були присутні під час тестування,

рекомендації членів відповідних кваліфікаційних комісій суддів та відгуки самих учасників дали можливість

експертами?розробниками Академії суддів України продовжити роботу щодо удосконалення розробленого

матеріалу та уніфікації, що стала черговим етапом кропіткої роботи зі створення в Україні системи перевірки рівня

професійної підготовки кандидата на посаду судді та ступеня його  готовності здійснювати правосуддя.

Наступним системним кроком є розробка Положення з проведення тестування кандидатів на посаду судді,

доопрацювання тестових запитань для кандидатів на посаду суддів з огляду на спеціалізацію судів за юрисдикцією,

розробка і впровадження системи комп'ютерного тестування з використанням спеціально обладнаних

комп'ютерних класів в Академії суддів України.

На розгляд Вищої кваліфікаційної комісії суддів України надано проект  Положення з проведення тестування

кандидатів на посаду судді. Це положення розроблене з урахуванням Законів України "Про судоустрій України",

"Про статус суддів", "Про Вищу раду юстиції", рекомендацій парламентських слухань на тему: "Про стан правосуд?

дя в Україні", схвалених постановою Верховної Ради України від 27 червня 2007 року № 1245, Концепції вдоскона?

лення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів, схваленої

Указом Президента України від 10 травня 2006 року № 361, та визначає порядок проведення тестування кандида?

тів на посаду судді районного, районного у місті, міського, міськрайонного суду, військового суду гарнізону, госпо?

дарського суду Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та Севастополя, окружного адміністративного

суду, утвореного в окрузі відповідно до Указу Президента України (далі — місцевого суду загальної юрисдикції), а

також апеляційних судів у визначених законом випадках, яке є невід'ємною частиною конкурсного відбору канди?

датів на вакантні посади суддів, а також визначає методику формування тестових завдань, оцінювання відповідей

на тестові завдання.

Академією суддів України підготовлено тестові запитання для практичної перевірки як техніки проведення

тестування за уніфікованою (як це прийнято в інших країнах) формою, так і підготовки до розробки програмного

забезпечення для комп'ютеризації процесу анонімного тестування кандидатів. 

Назріла нагальна потреба у проведенні другої апробації, метою якої є перевірка техніки тестування із

залученням відповідних фахівців за процедурою, що виписана у Положенні з проведення тестування кандидатів на

посаду судді. 

Враховуючи викладене та керуючись статтями 84, 90 — 92, 94 Закону України "Про судоустрій України", Вища

кваліфікаційна комісія суддів України

ВИРІШИЛА:

Визнати необхідність проведення другої апробації тестових завдань для перевірки техніки тестування для

подальшого удосконалення розробленого матеріалу Академією суддів України та подальшої розробки програмного

забезпечення для комп'ютеризації процесу анонімного тестування кандидатів.

Схвалити текст Положення з проведення тестування кандидатів на посаду судді і застосувати його при

проведенні апробації. 

Провести навчання з особами, які перебувають у кадровому резерві, шляхом тестування та виконання ними

ситуативних завдань, розроблених Академією суддів України, з метою апробації техніки тестування та порядку,

який регулюється Положенням з проведення тестування кандидатів на посаду судді.

Навчання провести на базі Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Донецького апеляційного округу.

Головуючий І.Л. Самсін 

Члени комісії: І.М. Васищак, І.І. Ємельянова, Н.І. Карпачова, П.І. Колесник, І.Б. Коліушко, Н.П. Лященко, 

О.Л. Нечипоренко, В.Ф. Пивовар, М.М. Полудьонний, Н.М. Фадєєва, В.М. Філатов 
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ьВІДОМОСТІ ПРО СКЛАД ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ 

КОМІСІЇ СУДДІВ УКРАЇНИ У ПЕРІОД 1999—2003рр.

Кармазін Юрій Маркович 
Голова комісії, суддя Верховного Суду України

Народився 3 травня 1952 р. у с. Великі Деревичі Любарського району Жито?

мирської області.

Трудову діяльність розпочав у 1969 р. По закінченню в 1981 р. Київського

державного університету ім. Т.Г.Шевченка, стажувався в Любарському районному

народному суді Житомирської області. 1982—1991 р. — народний суддя, голова

Андрушівського районного народного суду Житомирської області, а з 1991 до

1996 р. — суддя Житомирського обласного суду. У липні 1996 р. обраний суддею

Верховного Суду України. Член Президії Верховного Суду України.

Протягом 1996—2004 рр. обіймав посаду голови Вищої кваліфікаційної комісії

суддів України.

Суддя вищого кваліфікаційного класу. Заслужений юрист України.

Нагороджений почесними грамотами Верховної Ради України, Верховного Суду

України та Ради суддів України, Почесною відзнакою Верховного Суду України

"За вірність закону".

Бірченко Василь Григорович
Директор Департаменту кадрової роботи та державної служби Міністерства

юстиції України

Народився 04.02.1949р. у с. Мошурів, Тальнівського району, Черкаської області.

Освіта вища‚ Київський ордена Леніна державний університет ім.Т.Г.Шевченка‚

1975р.‚ правознавство (юрист)

Трудова діяльність:

09.1966 до 03.1968 учень Черкаського технічного училища № 2, м. Черкаси;

05.1968 до 06.1970 служба в Збройних Силах СРСР;

09.1970 до 06.1975 навчання в Київському державному університеті ім. Т. Г.

Шевченка, м. Київ;

01.1975 до 05.1981 народний суддя‚ голова Броварського районного народного

суду, м. Бровари;

05.1981 до 02.1985 заступник начальника відділу юстиції Київського облвикон?

кому, м. Київ;

02.1985 до 01.1989 інструктор відділу адміністративних органів Київського обкому

партії, м. Київ;

01.1989 начальник Київського обласного управління юстиції, м. Київ;

04.1997 до 04.2000 начальник управління ліцензування правничої діяльності‚

начальник управління представництва інтересів держави в судах України та іно?

земних держав‚ міжнародних судових органах та організаціях Міністерства

юстиції України, м. Київ;

04.2000 до 10.2001 директор Департаменту кадрового забезпечення центрального

апарату‚ територіальних органів системи юстиції та судів України‚ заступник

Міністра юстиції України — директор Департаменту кадрової роботи та державної

служби Міністерства юстиції України, м. Київ;

12.2001 до 10.2005 директор Департаменту кадрової роботи та державної служби

Міністерства юстиції України, м. Київ;

11.2005 до 09.2006 тимчасово не працював;

10.2006 до 10.2006 помічник Міністра юстиції України, м. Київ;

10.2006 по цей час директор Департаменту кадрової роботи та державної служби

Міністерства юстиції України, м. Київ.
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Суддя Конституційного Суду України

Народився 6 березня 1947 року в селі Цеханівка Красноокнянського району

Одеської області.

1969 — 1975 р.р. заочно навчався на юридичному факультеті Одеського держав?

ного університету ім. І.І. Мечнікова з присвоєнням кваліфікації юриста.

З 1971 по 1976 р.р. працював державним нотаріусом Кельменецької державної но?

таріальної контори Чернівецької області.

З 1976 року на суддівських посадах. Суддя Сокирянського районного суду, голова

Сторожинецького районного суду Чернівецької області, суддя Чернівецького об?

ласного суду.

З 1997 року суддя судової колегії (палати) у цивільних справах Верховного Суду

України, а з грудня 2002 року секретар Пленуму Верховного Суду України.

3 листопада 2005 року VII з"їздом суддів України призначений суддею Конститу?

ційного Суду України. З 19 вересня 2006 року по 17 травня 2007 року працював го?

ловою цього суду.

Присвоєно почесне звання "Заслужений юрист України", суддя вищого кваліфіка?

ційного класу, нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня, Почесною грамо?

тою Верховної Ради України III ступеня, Почесною відзнакою Верховного Суду

України "За Вірність закону", медаллю "Незалежність України" III ступеня, присво?

єно звання "HONORIC CAUSA" Одеської національної юридичної академії.

Протягом тривалого часу був членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Кузьменко Олена Тимофіївна
Суддя Верховного Суду України

Народилася 3 травня 1955 р. у смт Крижопіль Вінницької області.

По закінченню в 1977 р. юридичного факультету Київського державного університе?

ту ім. Т.Г.Шевченка, протягом майже десяти років працювала консультантом, старшим

консультантом Судової колегії у кримінальних справах Верховного Суду України.

1987—2007 рр. обіймала посаду судді Київського міського суду (із 2001 р. — Апе?

ляційний суд м.Києва). З січня 2007 р. працює суддею Верховного Суду України.

Суддя вищого кваліфікаційного класу.

Заслужений юрист України.

Нагороджена почесними грамотами Верховного Суду УРСР , Почесною грамотою

Верховного Суду України та Ради суддів України.

Леонтович Катерина Григорівна 
Суддя судової палати з розгляду справ за зверненнями юридичних осіб

Вищого адміністративного суду України

Народилася 21 листопада 1953 року в с. Березівка, Маньківського району, Черкаської

області. У 1978 році закінчила Київський ордена Леніна державний університет ім.

Т.Г.Шевченка і отримала вищу юридичну освіту за спеціальністю — правознавство.

З 1979 по 1992 працювала народним суддею Києво?Святошинського районного

народного суду Київської області. З 1992 по 2006 рік — суддя Київського обласного

суду.

Постановою Верховної Ради України від 16 березня 2006 року № 3565 ? IV обрана

на посаду судді Вищого адміністративного суду України безстроково.

Рішенням кваліфікаційної комісії суддів судів Київської області від 25 січня 1996

року Леонтович К.Г. присвоєно перший кваліфікаційний клас судді.

Секретар кваліфікаційної комісії суддів адміністративних судів України.

Академією суддів України оголошено подяку "За вагомий внесок системи суддівської

освіти України".

Нагороджена Почесною грамотою та Почесним знаком Вищого адміністративного

суду України.

Заслужений юрист України.
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ьЛихута Любов Миколаївна

Суддя Верховного Суду України

Народилася 2 липня 1956 р. у с. Велика Кошелівка Ніжинського району

Чернігівської області.

По закінченню в 1974 р. Чернігівського юридичного технікуму протягом трьох

років працювала інспектором відділу соціального забезпечення виконавчого

комітету Калузької міської Ради народних депутатів Івано?Франківської області, а з

1977 р. — старшим юрисконсультом Ніжинської райспоживспілки Чернігівської

області.

1984 р. закінчила Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е.Дзержинського, після

чого стажувалася у Ніжинському районному суді Чернігівської області.

1985—1991рр. народний суддя Бортнянського районного суду Чернігівської

області, а потім до 1992 р. — народний суддя Новозаводського районного суду м.

Чернігова.

1992—2001 рр. — суддя Чернігівського обласного суду (із 2001 р. — Апеляційний

суд Чернігівської області). Наступні чотири роки обіймала посаду заступника

голови цього суду.

У грудні 2005 р. обрана суддею Верховного Суду України.

Суддя вищого кваліфікаційного класу.

Нагороджена Почесною грамотою Верховного Суду України та Ради суддів

України, Почесною відзнакою Вищої ради юстиції.

Новікова Тетяна Опанасівна
Суддя Верховного Суду України

Народилася 22 лютого 1956 р. у м. Києві.

У 1978 р. закінчила юридичний факультет Київського державного університету

ім. Т.Г.Шевченка.

Стаж роботи в галузі права — майже 30 років, у тому числі понад 20 років на

посадах державного арбітра Державного арбітражу м.Києва (1985—1988 рр.),

державного арбітра Державного арбітражу УРСР (1989—1991 рр.),

судді Вищого господарського (державного арбітра Державного арбітражу

(1991—2001 рр.)

Двічі — у 1994 та 1999 рр. — конференціями суддів арбітражних судів України

обиралася до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

З січня 2002 р. обіймає посаду судді Верховного Суду України.

Член Президії Верховного Суду України.

Суддя вищого кваліфікаційного класу.

Заслужений юрист України.

Нагороджена орденом княгині Ольги 111 ступеня, Почесною ювілейною

відзнакою Вищого господарського суду України 1 ступеня, почесними

грамотами Ради суддів України. Має Подяку Президента України.

Овечкін Віктор Едуардович
Суддя, Заступник голови Судової палати з розгляду спорів, пов'язаних з

державним регулюванням економічних відносин, Вищого господарського суду

України

Народився 4 листопада 1951 р. у м. Києві.

У 1979 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Стаж

роботи у галузі права 28 років, у тому числі 22 роки на посадах державного

арбітра, судді. У 1991 році був обраний членом президії Вищого арбітражного

суду України. З 1994 р. по 2002 р. — член Вищої кваліфікаційної комісії суддів

України. Заступник голови судової колегії з перегляду рішень, ухвал, постанов.

З 2002 року — заступник голови Судової палати Вищого господарського суду

України. Має вищий кваліфікаційний клас судді.

Заслужений юрист України.
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Суддя Верховного Суду України

Народився 11 серпня 1947 р. у с. Михайло?Коцюбинське Чернігівського району

Чернігівської області.

Трудову діяльність розпочав у 1962 р.

У 1974 р. закінчив Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е.Дзержинського, після

чого працював народним суддею у Сосницькому районному народному суді

Чернігівської області.

Із 1977 р. — суддя Чернігівського обласного суду, з 1981 р. — заступник

начальника управління юстиції виконавчого комітету Чернігівської обласної

Ради народних депутатів.

У 1985 р. обраний суддею Судової колегії у кримінальних справах Верховного

Суду України. З лютого 1994 р. — суддя Військової колегії цього суду.

Член Президії Верховного Суду України.

Суддя вищого кваліфікаційного класу, генерал?майор юстиції.

Заслужений юрист України.

Кандидат юридичних наук.

Нагороджений медаллю "За сумлінну службу" ІІ ступеня, почесними грамотами

Верховної Ради України, Ради суддів України, відзнакою Міністра оборони

України "Доблесть і честь".

Плахотнюк Світлана Олександрівна
Суддя у відставці

Народилася 11 жовтня 1941 року у м. Перм, Росія

У 1968 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за

спеціальністю "Правознавство".

Кар'єра: 1960—1968 рр. — учениця ФЗУ, в'язальниця, бухгалтер?претензіоніст,

Юрисконсульт Київської трикотажної фабрики ім. Рози Люксембург; 1968—1977

рр. — інспектор, старший інспектор Головного управління виправно?трудових

установ Міністерства внутрішніх справ УРСР; 1973—1977 рр. — старший

юрисконсульт Головного управління виправно?трудових установ Міністерства

внутрішніх справ УРСР; 1977 р. — державний арбітр державного арбітражу при

Київському держвиконкомі; 1977—1979 рр. — адвокат юридичної консультації

Жовтневого району м. Києва; 1979—1981 рр. — старший юрисконсульт Київського

виробничо?трикотажного об'єднання ім. Рози Люксембург; 1981—1985 рр.

державний арбітр державного арбітражу при Київському міськвиконкомі; 1985—

1987 рр. — державний арбітр Державного арбітражу при Раді Міністрів УРСР;

1987—1991 рр. — державний арбітр Державного арбітражу УРСР; з 1991 року —

суддя арбітражного суду, Вищого господарського суду України. Стаж роботи на

посаді судді — 25 років.

Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з 1994 року; член Кваліфікацій?

ної комісії суддів господарських судів України з 2005 року.

"Заслужений юрист України" (1996 р.); орден "За розбудову України" ім. Михайла

Грушевського IV ступеня № 195 (посвідчення до нагороди "Мартис "Золота

фортуна").

Має вищий кваліфікаційний клас судді.

Ятченко Микола Олександрович 
Суддя Апеляційного Суду України

Народився в 1958 р. в с.Берлівка Драбівського району Черкаської області.

Після закінченя в 1986 році Харківського юридичного інституту працював стажис?

том народного судді Соснівського районного народного суду м.Черкас. З 1987 р. —

суддя Чорнобаєвського районного народного суду, а з 1993 р. — Черкаського об?

ласного суду

З 2001 р. обіймає посаду судді Апеляційного суду Черкаської області.

В 2002 році нагороджений почесними грамотами Верховного Суду України та Ради

суддів.
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У ПЕРІОД 1999—2003рр.

2 лютого 1994 р. Верховною Радою України було

прийнято Закон "Про кваліфікаційні комісії, кваліфіка?

ційну атестацію i дисциплінарну відповідальність суд?

дів судів України", який набрав чинності 6 квітня того

ж року. У зв'язку з цим втратили чинність укази Прези?

дента Верховної Ради Української РСР від 15 грудня

1989 р. "Про затвердження Положення про кваліфі?

каційні колегії суддів судів Української РСР" та "Про

затвердження Положення про дисциплінарну відпові?

дальність суддів, відкликання i дострокове звільнення

суддів i народних зaciдaтeлiв судів Української РСР".

Таким чином, лише після здобуття Україною неза?

лежності питання добору кадрів для роботи в судах, їх

атестації та дисциплінарної відповідальності вдалося

акумулювати не в підзаконному акті, а в законь Це,

звичайно, підвищило роль кваліфікаційних комісій у

забезпеченні формування суддівського корпусу, здат?

ного кваліфіковано, сумлінно й неупереджено здій?

снювати правосуддя на професійній основі, а також у

визначені рівня професійної підготовленості суддів та

вирішенні питань їх дисциплінарної відповідальності

Станом на 1 січня 2001 р. в Україні діяли 27 кваліфі?

каційних комісій суддів загальних судів, кваліфікацій?

на комісія суддів арбітражних судів, кваліфікаційна

комісія суддів військових судів i Вища кваліфікаційна

комісія суддів України.

На відміну від кваліфікаційної колегії суддів Верхов?

ного Суду УРСР, яка обиралася Пленумом цього суду i

складалася лише з його суддів, Вища кваліфікаційна ко?

місія суддів України формується трьома органами —

з'їздом суддів, Президентом України i Верховною Ра?

дою — у складі голови, його заступника та її членів. До

неї входять шість суддів загальних судів, три — арбіт?

ражних та один — військових судів, дві особи з вищою

юридичною освітою, з яких одна обирається Верхов?

ною Радою, а друга призначається Президентом, i одна

особа з науковим ступенем чи званням 13 правознавс?

тва, яка також обирається Верховною Радою 13 числа

представників наукових або навчальних закладів.

Кваліфікаційні комісії суддів загальних судів Авто?

номної Республіки Крим, областей, міст Києва i Севас?

тополя складаються з голови, його заступника й

дев'яти членів, серед яких вiciм суддів, одна особа з ви?

щою юридичною освітою, обрана Верховною Радою

Автономної Республіки Крим, обласними, Київською

та Севастопольською міськими радами, i одна така

особа, призначена Радою міністрів Автономної Рес?

публіки Крим, керівниками обласних органів держав?

ної виконавчої влади, а також одна особа з науковим

ступенем чи званням iз правознавства iз числа пред?

ставників наукових або навчальних закладів.

До складу Кваліфікаційні комісії суддів військових

судів України входять голова, його заступник i дев'ять

членів, у тому числі вiciм суддів, одна особа з вищою

юридичною освітою, яка обирається Верховною Ра?

дою, одна така особа, що призначається Президентом

України, та особа з науковим ступенем чи званням з

правознавства iз числа представників наукових або

навчальних закладів.

У такому ж порядку утворюється Кваліфікаційні ко?

місії суддів арбітражних судів України.

Порівнюючи склад кваліфікаційних колегій, що ді?

яли до 6 квітня 1994 p., зi складом кваліфікаційних ко?

місій, які функціонують у наш час, можна дати

висновку, що останні створено на більш демократич?

них засадах, оскільки до них входять представники

двох інших гілок влади — законодавчої та виконавчої,

а також науковці.

Перший крок на шляху судової реформи — це, так

би мовити, кадрова революція. Нічого не зміниться,

поки в суди не прийдуть люди з новим, правовим, а не

карально?інквізиторським мисленням. Для цього пот?

рібна принципово нова система професійної підго?

товки.

За характером своєї діяльності суддя повинен не?

ухильно додержувати вимог законів i з особливою

повагою ставитися до них, виявляти гуманність до

людей, бути справедливим, чесним та принциповим,

являти собою взірець витримки, скромності, ввічли?

вості, неупереджено вирішувати будь?які питання, з

почуттям великої відповідальності підходити до кож?

ного свого рішення, за яким стоять доля людини,

інтереси держави, зміцнювати авторитет суду i пра?

восуддя в цілому.

Виходячи з таких вимог перед кваліфікаційними

комісіями ставиться важливе завдання по добору кан?

дидате на посаду судді. За роки своєї діяльності вони

провели значну роботу в цьому напрямі. Лише в

2000 р. ними розглянуто матеріали щодо 732 ociб, які

претендували на зайняття посади судді, з них 345 ре?

комендувалися на цю посаду вперше. У тому ж році в

установленому Конституцію України порядку Прези?

дентом нашої держави було призначено 144 судді, а

Верховною Радою України обрано 1017 суддів. За цей

період Президентом було звільнено з різних причин

(у тому числі в дисциплінарному порядку) 31, а Вер?

ховною Радою — 92 судді.

Позитивним явищем у роботі кваліфікаційні комі?

сії при формуванні суддівського корпусу е те, що во?

ни з року в рік ставлять до кандидате у судді більш

жорсткі вимоги щодо професійної придатності. Про

це свідчить, зокрема, той факт, що в 2000 р. 49 канди?
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семи особам у дачі рекомендацій на зайняття цієї по?

сади було відмовлено з інших передбачених законом

підстав.

У перспективі добір суддів має провадитись на кон?

курсній i гласній основі, що надасть змогу рекоменду?

вати на цю посаду ociб, які виявили найкращі знання i

за своїми діловими та моральними якостями здатні

здійснювати правосуддя на належному рівні. Підстава?

ми для такого висновку е те, що посада судді за остан?

ні роки стала 6ільш престижною, ніж кілька років тому.

Про це свідчить, зокрема, та обставина, що станом на

1 Січня 2001 р. на кожну вакантну посаду судді претен?

дувало в середньому по три особи.

Також кваліфікаційними комісіями проведено пев?

ну роботу по "очищенню" суддівського корпусу від

ociб, які зайняли посаду випадково i своєю поведінкою

зганьбили високе звання судді Так, у 2000 р. кваліфіка?

ційними комісіями суддів загальних судів до дисциплі?

нарної відповідальності притягнуто 179 суддів, що на

64 більше, ніж у 1999 р.

Кваліфікаційні комісії є нетерпимими до суддів, що

порушили присягу суддів. У більшості випадків до та?

ких ociб застосовується крайній захід дисциплінарно?

го стягнення — звільнення з посади. У 2000 р. його

було застосовано до 31 судді.

Немає жодного сумніву в тому, що суддівський кор?

пус в oco6i таких органів, як Вища Кваліфікаційні ко?

місії суддів України i Кваліфікаційні комісії суддів

областей, здатний самостійно наводити порядок у

власних лавах.

3 уболіванням за доручену справу працюють сьо?

годні члени Кваліфікаційні комісії сулддів загальних

судів. Особливо хотілося б відзначити їx голів A.M.

Бурлаку (Донецька область), О.О. Молчанова (Луган?

ська область), В.В. Лазареву (Автономна Республіка

Крим), О.В. Ландаря (Полтавська область).

Із вдячністю згадуємо ми наших попередників та

наставників, які входили до складу колишньої кваліфі?

каційної колегії Верховного Суду України i фактично

започаткували атестацію суддів. Це відомі й шановані в

суддівському середовищі люди: В.Г. Білоусенко (голова

колегії), Г.І. Давиденко, В.Т. Маляренко, А.Ф. Малинни?

кова, Є.І. Овчинников, Т.М. Роцька, Ю.А. Рощенюк, М.П.

Селіванов, Ф.В. Стрелов, Є.В. Шелудько i В.А. Шидлов?

ський.

Теперішній склад Вищої Кваліфікаційні комісії суд?

дів обрано 15 грудня 1999 р. на IV з їзді суддів України.

До нього увійшли: В.Г. Бірченко — заступник Міністра

юстиції України, І.П. Домбровський, Ю.М. Кармазін,

М.Г. Пінчук — судді Верховного Суду України, Т.О. Нов?

жова, В.Е. Овечюн, СО. Плахотнюк — судді Вищого ар?

бітражного суду України, О.Т. Кузьменко — суддя

Київського міського суду, К. Г. Леонтович — суддя

Кшвського обласного суду, Л.М. Лихута — суддя Черні?

гівського обласного суду i M.O. Ятченко — суддя Чер?

каського обласного суду.
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ЗЕМЛЯНИЙ Василь Васильович 
Голова комісії, суддя Верховного Суду України у відставці

Народився 15 січня 1942 р. у с. Шмакове Криничанського району Дніпропетров?

ської області.

У 1969 р. закінчив Харківський юридичний інститут, після чого працював народ?

ним суддею у Ленінському районному народному суді м. Дніпропетровська.

З 1972 р.— 1977 — суддя Дніпропетровського обласного суду, суддя з криміналь?

них справ. З 1977 р.— 2007 — суддя Верховного Суду України. З 2002—2005 рр.

— Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Суддя вищого кваліфікаційного класу.

На даний час — Радник Першого заступника Голови Верховного Суду України.

ДОМБРОВСЬКИЙ Іван Петрович
Суддя Конституційного Суду України

Народився 6 березня 1947 року в селі Цеханівка Красноокнянського району

Одеської області.

1969—1975 р.р. заочно навчався на юридичному факультеті Одеського держав?

ного університету ім. І.І. Мечнікова з присвоєнням кваліфікації юриста.

З 1971 по 1976 р.р. працював державним нотаріусом Кельменецької державної

нотаріальної контори Чернівецької області. З 1976 року на суддівських посадах.

Суддя Сокирянського районного суду, голова Сторожинецького районного суду

Чернівецької області, суддя Чернівецького обласного суду. З 1997 року суддя

судової колегії (палати) у цивільних справах Верховного Суду України, а з грудня

2002 року секретар Пленуму Верховного Суду України. 3 листопада 2005 року VII

з’їздом суддів України призначений суддею Конституційного Суду України. З 19

вересня 2006 року по 17 травня 2007 року працював головою цього суду.

Присвоєно почесне звання "Заслужений юрист України", суддя вищого кваліфіка?

ційного класу, нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня, Почесною грамо?

тою Верховної Ради України III ступеня, Почесною відзнакою Верховного Суду

України "За Вірність закону", медаллю "Незалежність України" III ступеня, присво?

єно звання "HONORIC CAUSA" Одеської національної юридичної академії.

Протягом тривалого часу був членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

ЗАЄЦЬ Анатолій Павлович
Перший заступник Голови Державного агентства України з інвестицій та інно=

вацій

Народився 1954, березень с.Кур'янки, Білогірського р?ну, Хмельницької обл.

Освіта — вища, Харківський юридичний інститут в 1981 році, аспірантура Інсти?

туту держави і права в 1985 році.

Доктор юридичних наук, профессор, член?кореспондент Академії правових наук

України, Заслужений юрист України

Трудова діяльність (місця роботи, посади, роки).

08.1969—02.1973рр. — Учень, Хмельницький електромеханічний технікум.

03.1973—05.1973 рр. — Токар, наладчик, майстер, інженер?технолог, Херсонський

завод карданних валів. 10.1973—10.1974 рр. — Служба в Армії. 09.1977 —

07.1981 рр. — Студент, Харківський юридичний інститут. 02.1983 — 06.09.1990 рр.

— аспірант, науковий співробітник, старший науковий співробітник Інституту

держави і права АН Української РСР. 07.09.1990 — 1.09.1994 рр. — головний науко?

вий консультант науково?експертного відділу Секретаріату Верховної Ради Украї?

ВІДОМОСТІ ПРО СКЛАД ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ 

КОМІСІЇ СУДДІВ УКРАЇНИ У ПЕРІОД 2004—2006рр.
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ь ни. 01.09.1994 — 04.11.1997 рр. — заступник завідуючого науково?експертним від?

ділом Секретаріату Верховної Ради України. 04.11.1997 — 5.06.2000 рр. — перший

заступник керівника науково?експертного управління Секретаріату Верховної Ра?

ди України. 05.06.2000 — 13.10.2001 рр. — Перший заступник керівника Головно?

го Науково?експертного управління Апарату Верховної Ради України. 1990 — 1996

рр. — член Робочої групи Конституційної комісії Верховної Ради України. 1997,

1998 рр. — представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України

по окремих справах. 1997 — 2000 рр. — юридичний експерт з питань конститу?

ційного права Українсько?Європейського консультативного центру з питань зако?

нодавства. 01.09.1999 — 2002 — професор кафедри правознавства (з 2001 року —

кафедра теорії, історії та конституційного права) Української академії зовнішньої

торгівлі (за сумісництвом). 15.10.2001 — 04.06.2002 — Перший заступник Держав?

ного секретаря Міністерства юстиції України. 04.06.2002 —15.07.03. — Державний

Секретар Міністерства юстиції України, 07.2003 — 22.01.2004. — перший заступ?

ник Міністра юстиції України. 22.01.2004 — 17.06.2005 — перший заступник Мініс?

тра юстиції України — керівник апарату. 18.01.2006 — по даний час — Перший

заступник Голови Державного агентства України з інвестицій та інновацій.

Професор з 2002 р. Член?кореспондент Академії правових наук України з 2002 р.

Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (з 06.2003 по 06. 2006 р.).

ЗУБЕЦЬ Григорій Іванович
Суддя, голова Апеляційного суду 

Народився у 1937 році у с. Нова Басань Новобасанського району Чернігівської об?

ласті. Закінчив у 1965 році Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Спеці?

альність за освітою — правознавство. Кваліфікація — юрист. Загальний стаж роботи

в галузі права — 37 років, у тому числі стаж роботи на посаді судді — 30 років

Трудова діяльність: 06.1955 — 19.06.1956 р. — колгосп ім. Леніна Чернігівської облас?

ті; 19.06.1956 — 10.07.1959 р. — строкова військова служба в Збройних Силах;

22.10.1959 — 15.12.1965 р. — управління охорони громадського порядку; 12.12.1965

— 14.11.1969 р. — суддя Залізничного районного суду м. Києва; 14.11.1969 —

23.08.1971 р. — суддя Київського обласного суду; 23.08.1971 — 03.04.1978 р. — стар?

ший консультант, заступник начальника управління судових органів Міністерства

юстиції України; 03.04.1978 — 27.07.1994 р. — суддя, заступник голови, в. о. голови Ки?

ївського міського суду; 27.07.1994 — 04.07.2001 р. — суддя, голова Київського місько?

го суду; 05.07.2001 — 07.03.2003 р. — суддя, голова Апеляційного суду міста Києва.

16.08.1994 р. отримав І кваліфікаційний клас судді. 17.05.1982 р. Нагороджений ме?

даллю "В пам'ять 1500?річчя Києва". 25.05.1987 р. Нагороджений медаллю "Ветеран

праці". 24.12.1997 р. Присвоєно Почесне звання "Заслужений юрист України" (Указ

Президента України № 694 від 24.12.1997 року)

КАРМАЗІН Юрій Маркович
Суддя Верховного Суду України

Народився 3 травня 1952 р. у с. Великі Деревичі Любарського району Житомирської

області.

Трудову діяльність розпочав у 1969 р. По закінченню в 1981 р. Київського державно?

го університету ім. Т.Г.Шевченка, стажувався в Любарському районному народному

суді Житомирської області.

1982—1991 р. — народний суддя, голова Андрушівського районного народного суду Жито?

мирської області, а з 1991 до 1996 р. — суддя Житомирського обласного суду.

У липні 1996 р. обраний суддею Верховного Суду України.

Член Президії Верховного Суду України.

Протягом 1996—2004 рр. обіймав посаду голови Вищої кваліфікаційної комісії

суддів України. Суддя вищого кваліфікаційного класу.

Заслужений юрист України.

Нагороджений почесними грамотами Верховної Ради України, Верховного Суду

України та Ради суддів України, Почесною відзнакою Верховного Суду України "За

вірність закону".
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ьКАРПАЧОВА Ніна Іванівна 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

Народилася 12 серпня 1957 р. У 1979 р. з відзнакою закінчила юридичний факультет

Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю правознавст?

во; у 1991 р. захистила дисертацію з проблематики прав людини. Кандидат юридич?

них наук. Заслужений юрист України. Трудову діяльність розпочала у 1975 р. у

робітничому колективі Торгмортрансу (м. Керч), потім працювала на комсо?

мольській та партійній роботі, 1988—1991 рр. — аспірантка Академії суспільних наук

(Москва). 1991—1992 рр. — радник з правових питань Міжнародного центру Реріхів.

1992—1994 рр. — доцент юридичного факультету Симферопольського державного

університету. У 1994 р. Н.І. Карпачову обрано народним депутатом України, у Вер?

ховній Раді України ІІ скликання її було призначено заступником голови Комітету з

питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. Під час де?

путатської діяльності активно займалась імплементацією міжнародних стандартів у

галузі прав людини в національне законодавство України. Н.І.Карпачова є автором

низки законопроектів, прийнятих Верховною Радою України. Зокрема, це Закон Ук?

раїни, яким було встановлено кримінальну відповідальність за торгівлю людьми, За?

кон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", глава до

Кодексу про шлюб та сім'ю України "Усиновлення дітей?сиріт", глава 35?А до

Цивільного процесуального кодексу України "Судовий порядок усиновлення дітей?

сиріт". На запрошення Інституту міжнародних відносин при Київському національ?

ному університеті імені Тараса Шевченка викладала курс міжнародного публічного

права. 14 квітня 1998 р. Н.І. Карпачову вперше в Україні обрано на посаду Уповнова?

женого Верховної Ради України з прав людини (шляхом таємного голосування за її

кандидатуру висловилися 276 народних депутатів). 19 червня 2003 р. її повторно бу?

ло обрано на цю посаду (підтримана 280 народними депутатами) на наступний

термін. Як омбудсман здійснювала парламентський контроль за станом дотримання

прав і свобод людини в Україні, додержанням конституційних прав людини в діяль?

ності органів державної влади, місцевого самоврядування та їх посадових і службо?

вих осіб. Захищала права найбільш уразливих груп населення, зокрема дітей?сиріт,

інвалідів, в'язнів, трудових мігрантів за кордоном, національних меншин, бага?

тодітних сімей. Боротьба з торгівлею людьми, корупцією, запобігання тортурам під

час затримання та досудового слідства, захист свободи слова в Україні — лише деякі

з проблем, якими опікувалася Н.І.Карпачова. У березні 2006 р. її обрано народним де?

путатом України п'ятого скликання. У 1996 р. обрана віце?президентом Всесвітнього

конгресу українських юристів, у 1998 р. обрана до Європейського, а у 2000 р. до

Міжнародного інститутів омбудсмана. З 2003 р. член Вищої кваліфікаційної комісії

суддів України першої каденції. Розпорядженням Уповноваженого Верховної Ради з

прав людини від 16.12.2005 року № 3 — 2288/28?2269?05?Дн Карпачову Н.І. призна?

чено членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України другої каденції. У 2002 р. їй

присуджено Премію імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення у розбудові пра?

вової демократичної держави; у 2003 р. Всеукраїнську премію імені Івана Франка за

наполегливий захист журналістів від незаконного обмеження їх прав і свобод,

постійну підтримку журналістів у виконанні ними професійних обов'язків.

КОРЧИСТИЙ Іван Іванович
Народився 5 липня 1953 р. в с.Голосків Кам'янець?Подільського району Хмель?

ницької області.

Трудову діяльність розпочав в 1970 році на посаді завідуючого Ульянівськім сіль?

ським клубом Кам'янець?Подільського районного відділу культури. З 1971 по 1974

рр. служив в військово?морських силах в м.Севастополь. З 1974по 1980 рр. навчав?

ся на юридичному факультеті Московського державного університету ім.М.Ломо?

носова. З 1980—1981 рр. був стажером народного судді Кіровського міського суду

Мурманської області. А з 1986 по 1993 р. був суддею Мончегорського міського су?

ду Мурманської області. З 1986 по 1993 р. став головою Першотравневого район?

ного суду м.Мурманська. З 1993 р. по 2004 р. суддя апеляційного суду Донецької

області. З 2004 р. по 2006 р. керівник Департаменту кримінального, адміністратив?
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ь ного права та пенітенціарних установ Секретаріату Уповноваженого Верховної

Ради України з прав людини, представник Уповноваженого Верховної Ради Украї?

ни з прав людини.

У 2006 році пішов з життя.

КОВАЛЕНКО Валентин Васильович
Заступник головного вченого секретаря Академії — заступник керівника Ки=

ївського регіонального центру Академії правових наук України.

Народився 15 травня 1952 року в с. Гольма Балтського р?ну Одеської області.

Освіта вища, закінчив Київську вищу школу МВС СРСР в 1980 році (нині Націо?

нальний університет внутрішніх справ МВС України, Солом'янська площа, 1),

доктор юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України.

Проходження служби в Збройних Силах, трудова діяльність:

18.05.1970 — 03.11.1970 рр. — курсант військової ракетної частини 15122;

01.12.1970 — 25.05.1972 рр. — командир ракетного взводу військової частини

48413; 01.10.1974 — 01.10.1976 рр. — курсант Львівської спеціальної середньої

школи підготовки нач. складу МВС СРСР; 01.10.1976 — 01.08.1977 рр. — коман?

дир загону УВС Дніпропетровського облвиконкому; 01.08.1977 — 01.09.1980 рр.

— слухач Київської вищої школи МВС СРСР; 01.09.1980 — 01.06.1985 рр. — на?

чальник спецчастини УВС Київського облвиконкому; 01.06.1985 — 01.10.1988

рр. — помічник начальника з політико?виховної роботи з особовим складом

УВС Київського облвиконкому; 01.10.1988 — 01.10.1991 рр. — ад'юнкт кафедри

кримінології Вищої школи МВС СРСР; 10.09.1991 р. — кандидат юридичних на?

ук зі спеціальності 12.00.08; 01.10.1991 — 01.06.1992 рр. — викладач кафедри

виправно?трудового права і організації режиму Київського філіалу МВС СРСР;

01.06.1991 — 31.08.1992 рр. — старший викладач кафедри виправно?трудового

права Інституту підготовки кадрів при Українській академії внутрішніх справ;

31.08.1992 — 14.10.1993 рр. — доцент кафедри кримінально?виконавчого права

Інституту підготовки кадрів при Українській академії внутрішніх справ;

14.10.1993 — 14.05.1998рр. — начальник докторантури та ад'юнктури Націо?

нальної академії внутрішніх справ України; 14.05.1998 — 17.11.1999 рр. — про?

ректор по роботі з особовим складом Київського інституту внутрішніх справ

при Національній академії внутрішніх справ України; 17.11.1999 — 05.06.2002

рр. — відряджений до Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і ор?

ганізованою злочинністю при Президентові України для роботи у Міжвідомчо?

му науково?дослідному центрі з проблем боротьби з організованою

злочинністю, із залишенням у кадрах МВС, начальник відділу;

22.10.2002 — 22.10.2003 рр. — відряджений до Адміністрації Президента Украї?

ни, із залишенням у кадрах МВС, Керівник Головного контрольного управління;

22.10.2003 — 05.01.2005 рр. — заступник Глави Адміністрації Президента Украї?

ни, керівник Головного управління з питань судової реформи, діяльності вій?

ськових формувань та правоохоронних органів;

2004 рік — доктор юридичних наук зі спеціальності 12.00.07; 05.01.2005 р. від?

ряджений з Адміністрації Президента України до МВС України; 05.01. —

28.02.2005 р. — перебував у розпорядженні МВС України; 28.02.2005 р. — звіль?

нений з ОВС на пенсію за вислугою років; 01.06.2005—21.11.2006 рр. Директор

Інституту права ім. князя Володимира Великого. 23.11.2006 по т.ч. — заступник

головного вченого секретаря Академії — заступник керівника Київського регіо?

нального центру Академії правових наук України.

ОСТРОВСЬКА Марія Анатоліївна
Керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Адвокатська компанія

"Партнери"

Народилася 28 червня 1978 року в Якутії.

? 1995/2000 рік — Одеська національна юридична академія, диплом спеціаліста

з відзнакою;

? 2006/2007 рік — Академія адвокатури України, диплом магістра з відзнакою. 
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ьВ травні 2001 року Островська М.А. отримала Свідоцтво про право на заняття

адвокатською діяльністю.

Досвід правової роботи:

? з січня 1998 року по грудень 1999 року — юрист ЗАТ "Міжгалузева фірма

"Берег"; 

? з березня 2000 року по липень 2002 року — юрисконсульт ТОВ "Чорномор?

ський юридичний центр "ИН?ЮСТ";

? з липня по вересень 2002 року — заступник генерального директора ТОВ

"Чорноморський юридичний центр "ИН?ЮСТ"; 

? з вересня по листопад 2002 року — заступник завідувача юридичного відділу

організаційно?правового управління Вищої ради юстиції;

? з листопада 2002 року по лютий 2003 року — завідувач юридичного відділу

організаційно?правового управління Вищої ради юстиції. 

? з лютого 2003 року по березень 2004 року — начальник юридичного відділу

Вищої ради юстиції;

? з березня 2004 року по січень 2005 року — заступник керівника Секретаріату,

начальник правового управління Секретаріату Центральної виборчої комісії

України;

? з березня 2005 року по даний час — керуючий партнер Адвокатського

об'єднання "Адвокатська компанія "Партнери".

Згідно з Указом Президента України від 06 березня 2003 року № 200/2003 "Про

призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" Островська

М.А. в період з 2003 року по 2006 рік — член Вищої кваліфікаційної комісії суддів

України.

ПАСЕНЮК Олександр Михайлович
Голова Вищого адміністративного суду України

Народився 7 липня 1949 року в м. Житомирі.

В 1975 році закінчив юридичний факультет Одеського університету ім. І.І.

Мечнікова. З 1975 по 1981 працював адвокатом Житомирської обласної колегії

адвокатів. З 1981 по 1992 рік — суддя, член президії Житомирського обласного

суду.

Протягом 1993—1994 років обіймав посади заступника начальника управління,

першого заступника начальника управління Міністерства юстиції України. З 1994

до 1998 років займав посади заступника завідуючого відділом, заступника

начальника юридичного управління в апараті Кабінету міністрів України. З 1998

по 2000 рік працював заступником міністра юстиції України. В 2000—2001 року

завідувач відділу по зв'язках з Вищою радою юстиції, судами та органами юстиції

Адміністрації президента України. З 2001 по 2003 рік — заступник державного

секретаря Міністерства юстиції України. В липні 2003 року призначений

заступником міністра юстиції України. З 1 січня 2005 року — голова Вищого

адміністративного суду України.

Заслужений юрист України

Суддя вищого кваліфікаційного класу

Нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня

ПИВОВАР Володимир Федорович 
Суддя Верховного Суду України

Народився 10 серпня 1951 р. у с. Оленівка Вінницького району Вінницької області.

Трудову діяльність розпочав у 1969 р.

По закінченню в 1982 р. юридичного факультету Київського державного

університету ім. Т.Г.Шевченка, стажувався у Васильківському районному народному

суді Київської області. Із 1983—1986 р. — народний суддя Баришівського

районного народного суду Київської області, протягом п'яти років — голова

Кагарлицького районного народного суду цієї області. 1991—1995 рр. працював

суддею Київського обласного суду, був членом Кваліфікаційної комісії суддів

Київської області. У квітні 1995 р. обраний суддею Верховного Суду України, а в
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ь червні 2003 р. — суддею цього Суду безстроково. Із жовтня 2002 р. входить до

складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Суддя вищого кваліфікаційного класу.

Заслужений юрист України.

Нагороджений почесними грамотами Кабінету Міністрів України, Верховного Суду

України та Ради суддів України, а також почесними відзнаками Верховного Суду

України "За вірність закону", Вищої ради юстиції.

ПІНЧУК Микола Григорович
Суддя Верховного Суду України

Народився 11 серпня 1947 р. у с. Михайло?Коцюбинське Чернігівського району

Чернігівської області.

Трудову діяльність розпочав у 1962 р.

У 1974 р. закінчив Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е.Дзержинського, після

чого працював народним суддею у Сосницькому районному народному суді

Чернігівської області.

Із 1977 р. — суддя Чернігівського обласного суду, з 1981 р. — заступник начальника

управління юстиції виконавчого комітету Чернігівської обласної Ради народних

депутатів.

У 1985 р. обраний суддею Судової колегії у кримінальних справах Верховного Суду

України. З лютого 1994 р. — суддя Військової колегії цього суду.

Член Президії Верховного Суду України.

Суддя вищого кваліфікаційного класу, генерал?майор юстиції.

Заслужений юрист України.

Кандидат юридичних наук.

Нагороджений медаллю "За сумлінну службу" ІІ ступеня, почесними грамотами

Верховної Ради України, Ради суддів України, відзнакою Міністра оборони України

"Доблесть і честь".

ПЛАХОТНЮК Світлана Олександрівна
Суддя у відставці

Народилася 11 жовтня 1941 року у м. Перм, Росія

У 1968 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за

спеціальністю "Правознавство".

Кар'єра: 1960—1968 рр. — учениця ФЗУ, в'язальниця, бухгалтер?претензіоніст,

Юрисконсульт Київської трикотажної фабрики ім. Рози Люксембург; 1968—1977

рр. — інспектор, старший інспектор Головного управління виправно?трудових

установ Міністерства внутрішніх справ УРСР; 1973—1977 рр. — старший

юрисконсульт Головного управління виправно?трудових установ Міністерства

внутрішніх справ УРСР; 1977 р. — державний арбітр державного арбітражу при

Київському держвиконкомі; 1977—1979 рр. — адвокат юридичної консультації

Жовтневого району м. Києва; 1979—1981 рр. — старший юрисконсульт Київського

виробничо?трикотажного об'єднання ім. Рози Люксембург; 1981—1985 рр.

державний арбітр державного арбітражу при Київському міськвиконкомі; 1985—

1987 рр. — державний арбітр Державного арбітражу при Раді Міністрів УРСР;

1987—1991 рр. — державний арбітр Державного арбітражу УРСР; з 1991 року —

суддя арбітражного суду, Вищого господарського суду України. Стаж роботи на

посаді судді — 25 років.

Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з 1994 року; член Кваліфікацій?

ної комісії суддів господарських судів України з 2005 року.

Нагороди та відзнаки: "Заслужений юрист України" (1996 р.); орден "За розбудову

України" ім. Михайла Грушевського IV ступеня № 195 (посвідчення до нагороди

"Мартис "Золота фортуна").

Має вищий кваліфікаційний клас судді.
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У ПЕРІОД 2004—2006рр.

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України

проведена наступна робота. Відбулося 24 засідання, з

них: у 2004 році — 13, у 2005 — 9, у 2006 — 2.

На засіданнях було розглянуто:

? 33 дисциплінарні справи, з них: за 2004 рік — 20,

за 2005 рік — 13;

? 40 скарг на рішення кваліфікаційних комісій апе?

ляційних округів, з них: у 2004 році — 15, у 2005 році

— 24, у 2006 році — 1 ;

? атестовано 1418 суддів, з них: за 2004 рік — 678, за

2005 р. — 722, за 2006 рік — 18. 

Протягом 2005 року на засіданнях ВККСУ прийня?

то щодо атестації суддів — 149 (згідно плану 112)

рішень, з них про присвоєння кваліфікаційних класів

суддям ВСУ — 8, Вищого господарського суду України

— 18, апеляційних господарських — 2, Вищого

адміністративного суду України — 10, загальних апе?

ляційних судів — 111. Вищий кваліфікаційний клас

присвоєно 13 суддям, з яких суддям ВСУ — 7, а суддям

Вищого господарського суду України — 6.

Рекомендовано для обрання безстроково 573 судді, з

них: ВСУ — 25, Вищого господарського суду України —

12, апеляційних і місцевих господарських судів — 54,

Вищого адміністративного суду України — 40, апеляцій?

них і окружних адміністративних судів — 42, загальних

апеляційних судів — 158 і місцевих судів — 242.

На засіданнях ВККСУ у лютому—березні 2006 року

прийнято щодо атестації суддів 18 рішень, з них при?

своєно кваліфікаційні класи суддям ВСУ — 5 ( з них

вищий — 3).

Рекомендовано для обрання безстроково 100 суд?

дів, з них:

? Вищого господарського суду України — 1, апе?

ляційних і місцевих господарських судів — 13, загаль?

них апеляційних судів — 29 і місцевих судів — 50,

військових судів — 2, кандидатів на посади суддів (із

складенням іспиту) — 5.

Поряд із плановою роботою ВККСУ також розгля?

дались матеріали щодо суддів, повноваження яких за?

кінчились, а розгляд їх матеріалів неодноразово

відкладався в зв'язку із проведенням перевірок.

У деяких випадках після ретельного вивчення ма?

теріалів комісія відмовляла в наданні рекомендації. У

2005 році було відмовлено 3 суддям, у 2006 році — 1

судді. 

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України за

2004 рік — березень 2006 року розглянуто 33 дис?

циплінарні провадження. 

Так, у 2004 році дисциплінарні провадження були

порушені щодо 13 суддів апеляційних судів Донецької,

Дніпропетровської, Закарпатської, Луганської облас?

тей та Автономної Республіки Крим.

У 2005 році дисциплінарні провадження були пору?

шені щодо 20 суддів Апеляційного суду, апеляційних

судів Донецької, Запорізької, Харківської областей,

суддів апеляційних господарських судів Запорізької,

Харківської, Дніпропетровської, Львівської областей та

міста Севастополя.

За результатами розгляду дисциплінарних провад?

жень до дисциплінарної відповідальності за 2004 рік

притягнуто 2 судді, до яких застосовано дис?

циплінарні стягнення у вигляді догани: щодо судді

Апеляційного суду Автономної Республіки Крим та

судді Апеляційного суду Донецької області. 

На своїх засіданнях Вища кваліфікаційна комісія

суддів України також розглядала проблемні питання. 

4 березня 2005 року на засіданні комісії розгляда?

лось питання щодо розгляду скарг від суб'єктів

ініціювання дисциплінарних проваджень на рішення

кваліфікаційних комісій суддів апеляційних округів у

дисциплінарній справі. Проблема полягає в тому, що

статтею 83 Закону України "Про судоустрій України"

передбачено, що особа, стосовно якої прийнято рішен?

ня кваліфікаційною комісією суддів, або особа, за по?

данням якої вирішувалося питання, у разі незгоди з

цим рішенням мають право оскаржити його в порядку

і строки, передбачені цим законом. Статтею 101 вище?

зазначеного закону визначено порядок оскарження

рішення кваліфікаційної комісії суддів про притягнен?

ня до дисциплінарної відповідальності судді лише са?

мим суддею.

Але, не дивлячись на це, суб'єкти ініціювання дис?

циплінарних проваджень, які не погоджуються з

рішенням кваліфікаційної комісії суддів загальних

судів у дисциплінарній справі, продовжують направля?

ти свої скарги для розгляду до Вищої кваліфікаційної

комісії суддів України. 

Комісія вирішила, що скарги ініціаторів подання

про притягнення до дисциплінарної відповідальності

судді на рішення кваліфікаційних комісій суддів апеля?

ційних округів у дисциплінарній справі на розгляд

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не вино?

сити. Особам, які звернулися з такими скаргами, нада?

вати письмові роз'яснення за підписом голови,

заступника чи відповідального секретаря комісії, що

законом не передбачено порядок оскарження ініціа?

тором подання рішення кваліфікаційних комісій суд?

дів у дисциплінарній справі.

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України

проведена значна робота з підготовки проекту тимча?

сового Регламенту роботи Вищої кваліфікаційної

комісії суддів України, який був обговорений та прий?

нятий за основу на засіданні 3 березня 2006 року.
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КОМІСІЇ СУДДІВ УКРАЇНИ У ПЕРІОД 2006—2008рр.

САМСІН Ігор Леонович 
Голова комісії, Суддя Верховного Суду України

Народився 30 листопада 1957 р. у с. Сушно Радехівського району Львівської об?

ласті. Трудову діяльність розпочав в 1972 р. По закінченні у 1983 р. юридично?

го факультету Львівського державного університету ім. Івана Франка був

стажистом, адвокатом, завідував юридичною консультацією Калинівського ра?

йону Вінницької області. У 1987 р. був обраний народним суддею Літинського

районного народного суду цієї області, а в 1990 р. — суддею Вінницького об?

ласного суду. З квітня 1995 р. — суддя Верховного Суду України. Рішенням VII

з'їзду суддів України від 3 листопада 2005 року Самсіна І.Л. обрано до складу Ви?

щої кваліфікаційної комісії суддів України. 30 березня 2006 року на організацій?

ному засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України його обрано її

головою. Суддя вищого кваліфікаційного класу. Заслужений юрист України. На?

городжений Почесною грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою

Кабінету Міністрів України. Має Почесну відзнаку Верховного Суду України "За

вірність закону". Заслужений юрист України. Нагороджений орденом "За заслу?

ги" ІІІ ступеня.

ВАСИЩАК Ігор Миколайович
Суддя Вищого господарського суду України

Народився 1 вересня 1956 р. у м. Києві. По закінченні в 1983 р. юридичного фа?

культету Київського державного університету працював правовим інспектором

праці Київської обласної ради профспілок, з 1990 р. — юрисконсульт підприємс?

тва "Блискавка". У 1993 р. працював начальником відділу, заступником начальника

управління Вищого арбітражного суду України. У 1994 р. — суддя Вищого арбіт?

ражного суду України, а з 2001 р. — суддя Вищого господарського суду України,

присвоєно перший кваліфікаційний клас. Член Ради суддів господарських судів

України. Рішенням VII з'їзду суддів України від 3 листопада 2005 року Васищака І.М.

обрано членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Заслужений юрист

України. Почесний працівник арбітражних судів. Почесний працівник господар?

ських судів. Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

ЄМЕЛЬЯНОВА Інна Іванівна
Заступник Міністра юстиції України

Член ВКК СУ з жовтня 2005р. по грудень 2007р.

Народилася 6 березня 1974 року в м. Димитров Донецької області. Має вищу юри?

дичну освіту. У 1997 році закінчила Національну юридичну академію ім. Ярослава

Мудрого. Упродовж 1995—1997 рр. обіймала посаду юрисконсульта колективного

підприємства "Зоря" м. Харкова. З 1997 року працює в Міністерстві юстиції України:

обіймала посади заступника начальника управління законодавства про правосуддя,

охорону правопорядку і оборону; заступника директора департаменту — началь?

ника управління забезпечення функціонування державної виконавчої служби;

директора департаменту законодавства про правосуддя, кримінального і процесу?

ального права та про адміністративні відповідальність. З 2003 року обіймає посаду

заступника міністра юстиції України. Відповідно до розподілу обов'язків між за?

ступниками міністра юстиції координує такі напрямки діяльності міністерства:

законопроектна робота з питань судово?правової реформи (судоустрою, судочин?

ства, статусу суддів), розвитку кримінального законодавства та законодавства про

адміністративні правопорушення, забезпечення діяльності правоохоронних ор?
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навчої служби, діяльності науково?дослідних інститутів судових експертиз, Центру

правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції; відповідає за

зв'язки Міністерства юстиції з Верховною Радою України. Член Комісії при Прези?

дентові України у питаннях помилування; Державної міжвідомчої комісії у справах

увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій; Комісії при Президентові

України з питань громадянства; Міжвідомчої ради з питань координації заходів,

спрямованих на боротьбу з незаконною міграцією; Координаційної ради з питань

соціального і правового захисту військовослужбовців, працівників міліції, митної

служби та членів їх сімей. Наказом міністра юстиції України від 25 жовтня 2005 ро?

ку № 1334/7 Ємельянову Інну Іванівну призначено членом Вищої кваліфікаційної

комісії суддів України. Заслужений юрист України.

КАРПАЧОВА Ніна Іванівна 
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

Народилася 12 серпня 1957 р. У 1979 р. з відзнакою закінчила юридичний факультет

Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю правознавст?

во; у 1991 р. захистила дисертацію з проблематики прав людини. Кандидат юридич?

них наук. Заслужений юрист України. Трудову діяльність розпочала у 1975 р. у

робітничому колективі Торгмортрансу (м. Керч), потім працювала на комсо?

мольській та партійній роботі, 1988—1991 рр. — аспірантка Академії суспільних наук

(Москва). 1991—1992 рр. — радник з правових питань Міжнародного центру Реріхів.

1992—1994 рр. — доцент юридичного факультету Симферопольського державного

університету. У 1994 р. Н.І. Карпачову обрано народним депутатом України, у Вер?

ховній Раді України ІІ скликання її було призначено заступником голови Комітету з

питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. Під час де?

путатської діяльності активно займалась імплементацією міжнародних стандартів у

галузі прав людини в національне законодавство України. Н.І.Карпачова є автором

низки законопроектів, прийнятих Верховною Радою України. Зокрема, це Закон Ук?

раїни, яким було встановлено кримінальну відповідальність за торгівлю людьми, За?

кон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", глава до

Кодексу про шлюб та сім'ю України "Усиновлення дітей?сиріт", глава 35?А до

Цивільного процесуального кодексу України "Судовий порядок усиновлення дітей?

сиріт". На запрошення Інституту міжнародних відносин при Київському національ?

ному університеті імені Тараса Шевченка викладала курс міжнародного публічного

права. 14 квітня 1998 р. Н.І. Карпачову вперше в Україні обрано на посаду Уповнова?

женого Верховної Ради України з прав людини (шляхом таємного голосування за її

кандидатуру висловилися 276 народних депутатів). 19 червня 2003 р. її повторно бу?

ло обрано на цю посаду (підтримана 280 народними депутатами) на наступний

термін. Як омбудсман здійснювала парламентський контроль за станом дотримання

прав і свобод людини в Україні, додержанням конституційних прав людини в діяль?

ності органів державної влади, місцевого самоврядування та їх посадових і службо?

вих осіб. Захищала права найбільш уразливих груп населення, зокрема дітей?сиріт,

інвалідів, в'язнів, трудових мігрантів за кордоном, національних меншин, бага?

тодітних сімей. Боротьба з торгівлею людьми, корупцією, запобігання тортурам під

час затримання та досудового слідства, захист свободи слова в Україні — лише деякі

з проблем, якими опікувалася Н.І.Карпачова. У березні 2006 р. її обрано народним де?

путатом України п'ятого скликання. У 1996 р. обрана віце?президентом Всесвітнього

конгресу українських юристів, у 1998 р. обрана до Європейського, а у 2000 р. до

Міжнародного інститутів омбудсмана. З 2003 р. член Вищої кваліфікаційної комісії

суддів України першої каденції. Розпорядженням Уповноваженого Верховної Ради з

прав людини від 16.12.2005 року № 3 — 2288/28?2269?05?Дн Карпачову Н.І. призна?

чено членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України другої каденції. У 2002 р. їй

присуджено Премію імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення у розбудові пра?

вової демократичної держави; у 2003 р. Всеукраїнську премію імені Івана Франка за

наполегливий захист журналістів від незаконного обмеження їх прав і свобод,

постійну підтримку журналістів у виконанні ними професійних обов'язків.
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ь КОЛЕСНИК Павло Іванович 

Заступник голови комісії, суддя Верховного Суду України

Народився 14 січня 1956 р. у м. Києві. Трудову діяльність розпочав в 1973 р. У 1982р. по

закінченні Харківського юридичного інституту був обраний народним суддею Дар?

ницького районного народного суду м. Києва, а в 1990р. — суддею Київського місько?

го суду. З квітня 1995 р. — суддя Верховного Суду України. У червні 2003 року обраний

суддею Верховного Суду України безстроково. Рішенням VII з'їзду суддів України від 3

листопада 2005року Колесника П.І. вдруге обрано членом Вищої кваліфікаційної комі?

сії суддів України. 30 березня 2006 року на організаційному засіданні Вищої кваліфіка?

ційної комісії суддів України його обрано заступником її голови. Суддя вищого

кваліфікаційного класу. Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України.

КОЛІУШКО Ігор Борисович
Голова Центру політико=правових реформ

Член ВКК СУ з лютого 2006р. по серпень 2007р.

Народився 18 червня 1965 року в м. Лохвиця Полтавської області. У 1989 році закінчив

фізичний факультет за спеціальністю радіофізик, а у 2000 році — юридичний факуль?

тет за спеціальністю правознавство Львівського університету ім. Івана Франка. Вільно

володіє російською мовою, польською, англійською — зі словником. Свою трудову ді?

яльність Коліушко І.Б. розпочав у 1989 році інженером Фізико?механічного інституту

ім. Карпенка АН України. З 1994 року —референт?консультант народних депутатів Ук?

раїни Ігоря Гриніва, Тараса Стецьківа, у 1992—1993 роках був радником з політичних

питань віце?прем'єр?міністра України Віктора Пинзеника, 1993—1994рр. — експерт

Фонду підтримки реформ. У 1994 року Коліушка І.Б. обрано народним депутатом Укра?

їни (Верховна Рада України II і III скликань): 1994—1998 рр. — секретар Комісії Верхов?

ної Ради України з питань правової політики та судово?правової реформи,

1998—2000рр. — голова підкомітету з адміністративної реформи Комітету Верховної

Ради України з питань правової реформи, 2000 — 2002 роки — перший заступник го?

лови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики. У цей же час на гро?

мадських засадах з 1996 по 2002 рік займав посаду Голови Центру політико?правових

реформ. З 1997 року по 2001рік — член Державної комісії з проведення адміністратив?

ної реформи в Україні. За сумісництвом займався викладацькою роботою: з 2000 по

2004рік був старшим викладачем кафедри державно?правових наук Національного

університету "Києво?Могилянська академія". З 2002—2005 роки очолював Центр полі?

тико?правових реформ. З 2005 року член Національної комісії зі зміцнення демократії

та утвердження верховенства права в Україні. З 2006р.  радник Президента України —

Керівник Головної служби політики інституційного розвитку Секретаріату Президента

України, секретар Національної ради з питань державного управління та місцевого са?

моврядування в Україні при Президентові України. Указом Президента України від 3

лютого 2006 року № 105/2006 Коліушка І.Б. призначено членом Вищої кваліфікаційної

комісії суддів України. Автор більше 20 наукових публікацій, в тому числі монографії

"Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні" (2002 рік), та

близько 20 законопроектів, розглянутих Верховною Радою України.

ЛЯЩЕНКО Наталія Павлівна
Суддя Верховного Суду України

Народилася 18 лютого 1957 р. у м. Києві. Трудову діяльність розпочала в 1974 р.

секретарем судового засідання Жовтневого районного суду м. Києва. З 1976 до

1987 р. працювала інспектором, старшим інспектором відділу питань помилу?

вання Секретаріату Президії Верховної Ради УРСР. У 1981 р. закінчила юридич?

ний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. З 1987 р.

протягом десяти років була суддею Мінського районного народного суду

м. Києва, протягом наступних чотирьох років — суддею Київського міського

суду. У 2001—2004 роках обіймала посаду судді Апеляційного суду м. Києва. У

2004 р. обрана суддею Верховного Суду України. Рішенням VII з'їзду суддів Ук?

раїни від 3 листопада 2005 року Лященко Н.П. обрано членом Вищої кваліфі?

каційної комісії суддів України. Суддя вищого кваліфікаційного класу.
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Керівник Служби з представництва в судах України інтересів Президента Украї=

ни та створених ним консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів

і служб Секретаріату Президента України

Народився 28.01.1977 року в с. Манченки Харківського району Харківської області 

Освіта повна вища. У 1999 р. закінчив Національну юридичну академію України ім.

Я. Мудрого, правознавство, юрист. 

Третій ранг державного службовця

Трудова діяльність: 09.1994—04.1999 — студент Національної юридичної академії

України ім. Я. Мудрого, м. Харків; 04.1999—01.2002 — помічник прокурора, старший

помічник прокурора в органах прокуратури Київської області; 01.2002—04.2002 —

юрисконсульт підприємства "Прес?Донбас", м. Луганськ; 05.2002—05.2003 — юрис?

консульт ТОВ "Компанія "Інвестиційна перспектива", м. Київ; 07.2003—12.2003 —

юрист адвокатської компанії "Правіс", м. Київ; 01.2004—09.2004 — приватний під?

приємець —  адвокатська діяльність; 10.2004—03.2007 — партнер, керуючий пар?

тнер адвокатського об`єднання "Адвокатська фірма "Юридичні радники", м. Київ; з

04.2007 — Керівник Служби з представництва в судах України інтересів Президента

України та створених ним консультативних, дорадчих та інших допоміжних орга?

нів і служб Секретаріату Президента України.

Указом Президента України від 20серпня 2007 року № 720/2007 було призначено

членом Вищої кваліфікаційної крмісії суддів України.

КОРНІЙЧУК Євген Володимирович
Перший заступник Міністра юстиції України

Народився 18 жовтня 1966 р. у м. Вінниця. З 1981—1983 навчався у Мінському Су?

воровському військовому училищі. З 1983 — 1987 навчався в Мінському Вищому

Військово?політичному загальновійськовому училищі. У 1987—1991 служба у лавах

Радянської армії 1991 звільнений з озброєних сил по скороченню штатів. З 1990—

1991навчався в Київському інституті економіки. У 1991—1996 рр. навчався на юри?

дичному факультеті Київського державного університету імені Т.Шевченка.. У

1997—1998 рр. навчався в Південному Методистському Університеті, США, магістр

міжнародного та загального права. У 1991—1993 рр. — Міністерство Юстиції Укра?

їни — головний консультант: заступник начальника відділу міжнародно?правового

співробітництва. У 1993—1995 рр. — Міністерство закордонних справ України;

Нью?Йорк, США Віце?консул: Генеральне консульство України в Нью?Йорку. У

1995—1997 рр. — Консул: Генеральне консульство України в Нью?Йорку. У 1997—

1998 рр. — Адміністрація Президента України: Завідувач сектором Служби Прото?

колу. У 1998 р. — Федеральний Суд США, Північний Округ штату Техас Даллас, США.

У 1999—2000 рр. — Міністерство закордонних справ України, Завідувач відділом

міжнародних договорів. У 2000—2006 рр. — Юридична фірма "Магістр і Партнери",

старший партнер. Дипломатична академія при Міністерстві закордонних справ Ук?

раїни, старший викладач. У 2006—2007 рр. — Народний депутат України, перший

заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики

З грудня 2007 р. по теперішній час — Перший заступник Міністра юстиції України.

НЕЧИПОРЕНКО Олександр Лаврович
Консультант Програми сприяння Парламенту України

Народився 1 вересня 1947 р. у с. Єрчики Житомирської області. У 1975 році за?

кінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Тараса

Шевченка. У 1975—1976 рр. працював виконуючим обов'язки народного судді

Печерського районного суду м. Києва. З 1976 по 1990 рр. — адвокат Київської

міської колегії адвокатів. З 1990 по 1994 р. — народний депутат України, член

Комісії у закордонних справах, член Комісії з питань законодавства і законнос?

ті, заступник голови тимчасової Комісії з питань боротьби з організованою

злочинністю. У 1994 році закінчив дипломатичні курси Міністерства закордон?

них справ України. У 1994—1995 рр. працював радником Посольства України в

Естонській Республіці. З 1995 по 1999 р.р. обіймав посаду віце?президента Спіл?
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ь ки адвокатів України. З 1998 по 2004 р.р. — член Вищої ради юстиції України. З

1999 по 2001 р.р. — директор з питань розвитку Інститутуту громадянського

суспільства. З 2004 р. по теперешній час — консультант Програми сприяння

Парламенту України. Постановою Верховної Ради України від 23.02.2006 року

№ 3468?IV Нечипоренка О.Л. обрано членом Вищої кваліфікаційної комісії суд?

дів України. Заслужений юрист України. Співавтор законопроектів "Про адвока?

туру", "Про статус суддів", "Про судоустрій", Правил адвокатської етики.

ПИВОВАР Володимир Федорович
Суддя Верховного Суду України

Народився 10 серпня 1951 р. у с. Оленівка Вінницького району Вінницької об?

ласті. Трудову діяльність розпочав в 1969 р. У 1982 р. закінчив юридичний фа?

культет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка і був стажистом

Васильківського районного народного суду Київської області. З квітня 1983 до

1986 р. — народний суддя Баришівського районного народного суду Київської

області, протягом наступних п'яти років — голова Кагарлицького районного на?

родного суду цієї області. Упродовж 1991—1995 рр. працював суддею Київсько?

го обласного суду. У квітні 1995 р. обраний суддею Верховного Суду України. У

червні 2003 р. обраний суддею Верховного Суду України безстроково. Рішенням

VII з'їзду суддів України від 3 листопада 2005 року Пивовара В.Ф. вдруге обрано

членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Суддя вищого кваліфіка?

ційного класу. Заслужений юрист України. Нагороджений Почесною грамотою

Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою Верховного Суду України та Ра?

ди суддів України, а також Почесною відзнакою Вищої ради юстиції.

ПОЛУДЬОННИЙ Микола Миколайович
Заступник Міністра фінансів України 

Народився 1958 р.; одружений; має 2 синів. Освіта: Київський державний універси?

тет ім. Т. Шевченка, юридичний факультет. Трудовий шлях: від оперуповноважено?

го до першого заступника начальника слідчого управління, начальника відділу з

розслідування злочинів, скоєних організованими злочинними групами. Потім на?

чальник управління організаційного забезпечення діяльності судів і судово?право?

вої реформи, 09.1996—04.1997 рр. — начальник управління кадрів Міністерства

юстиції України, 04.—09.1997 — заступник міністра юстиції України — керуючий

справами. Потім керівник антикорупційної програми благодійного фонду "Укра?

їнська правнича фундація". З 1998 р. директор юридичної фірми "Професіонал".

11.—12.2004 р. — учасник розгляду в Верховному Суді України скарги про визнан?

ня недійсними результатів виборів Президента України (представляв інтереси

В.Ющенка). 03.—11.2005 р. — радник Президента України. 11.2005—10.2006 рр. —

радник Президента України — керівник Головної служби правової політики Сек?

ретаріату Президента України. Член Комісії державних нагород і геральдики

(04.2005—11.2006 рр.). Указом Президента України від 3 лютого 2006 року

№ 105/2006 Полудьонного М.М. призначено членом Вищої кваліфікаційної комі?

сії суддів України. Державний службовець 3?го рангу (04.2005 р.)

ФАДЄЄВА Ніна Миколаївна 
Секретар комісії, заступник голови Судової палати Вищого адміністративного

суду України

Народилася 7 березня 1944 року в с.м.т. Липова Долина Липово?Долинського райо?

ну Сумської області. У 1968 році отримала вищу юридичну освіту в Харківському

юридичному інституті ім. Ф.Е. Дзержинського; спеціальність за освітою — правоз?

навство. З 1973 по 1979 рік працювала народним суддею Жовтневого районного

народного суду м. Києва, з 1987 по 1998 рік — народним суддею, в.о. заступника го?

лови Радянського районного народного суду м. Києва. З 1998 по 2001 рік працюва?

ла головою Старокиївського районного суду м. Києва, з 2001 по 2005 рік — на

посаді голови Печерського районного суду м. Києва. Постановою Верховної Ради

України від 02.06.2005 року № 2638?ІV безстроково обрана на посаду судді Вищого
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(24.11.1997р., рішення Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів міста Києва).

Рішенням VII з'їзду суддів України від 3 листопада 2005 року Фадєєву Н.М. обрано

членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 30 березня 2006 року на орга?

нізаційному засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України її обрано секре?

тарем Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Заслужений юрист України.

ФІЛАТОВ Василь Миколайович
Суддя Верховного Суду України

Народився 22 жовтня 1945 р. у с. Стовп'яги Переяслав?Хмельницького району

Київської області. Трудову діяльність розпочав в 1962 р. По закінченню в

1973 р. юридичного факультету Львівського державного університету ім. Івана

Франка працював народним суддею Залізничного районного народного суду

м. Львова. У 1982 р. обраний головою Залізничного районного народного суду

м. Львова, а в 1990 р. — заступником голови цього суду. З квітня 1995 року пра?

цює суддею Верховного Суду України. У червні 2003 року обраний суддею Вер?

ховного Суду України безстроково. Рішенням VII з'їзду суддів України від 3

листопада 2005 року Філатова В.М. обрано до складу Вищої кваліфікаційної ко?

місії суддів України. Суддя вищого кваліфікаційного класу. Заслужений юрист

України.
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ь ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ СУДДІВ УКРАЇНИ

У ПЕРІОД 2006—2008рр.

З березня 2006 року закінчились повноваження но?

воутвореного складу Вищої кваліфікаційної комісії

суддів України першої каденції (2003—2006 роки)

після прийняття Закону України "Про судоустрій Ук?

раїни". Згідно зі статтею 76 цього закону сформовано

новий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів Ук?

раїни другої каденції, який весь цей час працює в не?

повному складі — 12 членів:

? VII З'їздом суддів України від 3 листопада 2005 року

до складу комісії обрано суддю Вищого господарсь?

кого суду України Васищака Ігоря Миколайовича,

суддю Вищого адміністративного суду України

Фадєєву Ніну Миколаївну, суддів Верховного Суду

України Колесника Павла Івановича, Лященко Ната?

лію Павлівну, Пивовара Володимира Федоровича,

Самсіна Ігоря Леоновича, Філатова Василя Мико?

лайовича;

? наказом міністра юстиції України від 27 грудня

2007 року № 1865/7 призначено першого заступ?

ника Міністра юстиції Корнійчука Євгена Володи?

мировича;

? Указом Президента України від 3 лютого 2006 року

№ 105/2006 призначено радника Президента Укра?

їни — керівника головної служби правової політики

Секретаріату Президента України Полудьонного

Миколу Миколайовича та Указом Президента Укра?

їни від 20 серпня 2007 року № 720/2007 призна?

чено керівника Служби з представництва у судах

України інтересів Президента України та створених

ним консультативних, дорадчих та інших допоміж?

них органів і служб Секретаріату Президента Укра?

їни Кирилюка Руслана Івановича;

? Постановою Верховної Ради України від 23 лютого

2006 року № 3468?IV обрано Нечипоренка Олек?

сандра Лавровича;

? Розпорядженням Уповноваженого Верховної Ради

України з прав людини від 16 грудня 2005 року

№ 3?2288/28?2269?05?Дн призначено Карпачову

Ніну Іванівну.

На сьогодні ще залишається вакантним представ?

ництво від Верховної Ради України.

30 березня 2006 року відбулося організаційне

засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів Ук?

раїни, на якому обрано керівний склад комісії: голову

— Самсіна І.Л., заступника голови — Колесника П.І. і

секретаря — Фадєєву Н.М. 

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України

другої каденції за 2006 рік по жовтень 2008 року про?

ведено 47 засідань (у 2006 році — 14 засідань, у 2007

році — 19 засідань та у 2008 році — 14 засідань). Вине?

сено на розгляд 3126 матеріалів з різних питань (734 —

у 2006 році, 1595 — у 2007 році та 797 — у 2008 році).

Щодо присвоєння кваліфікаційних
класів

За результатами розгляду подань Голови Верховно?

го Суду України та голів вищих спеціалізованих судів

України атестовано щодо присвоєння кваліфікаційних

класів та присвоєно відповідні класи 410 суддям (123

суддям — у 2006 році, 227 суддям — у 2007 році та 60

суддям — у 2008 році).

Щодо надання рекомендацій для
обрання безстроково

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України

винесено на розгляд 1919 матеріалів щодо дачі реко?

мендацій для обрання безстроково (520 — у 2006 році,

814 — у 2007 році та 585 — у 2008 році).

За результатами розгляду надано рекомендації для

обрання безстроково 1752 суддям (503 — у 2006 році,

775 — у 2007 році та 474 — у 2008 році). 

Розглянуто та відмовлено у наданні рекомендації

для обрання безстроково 47 суддям (17 — у 2006 році,

14 — у 2007 році, 16 — у 2008 році). Щодо 121 судді

розгляд відкладався з різних підстав: для додаткового

вивчення матеріалів, з'ясування певних обставин, не?

достатнього рівня професійних знань судді, неявки

судді на засідання тощо.

Щодо притягнення суддів до
дисциплінарної відповідальності

У звітному періоді Вищою кваліфікаційною

комісією суддів України розглянуто 45 ініційованих

подань про притягнення суддів до дисциплінарної

відповідальності (8 — у 2006 році, 15 — у 2007 році, 22

— у 2008 році). 

Відмовлено у відкритті дисциплінарного провад?

ження по 31 поданню (7 — у 2006 році, 11 — у 2007

році, 13 — у 2008 році), порушено 7 дисциплінарних

проваджень (1 — у 2006 році, 4 — у 2007 році, 2 — у

2008 році). Розгляд 3 справ у 2008 році знято за за?

явою ініціаторів про відкликання та 3 справи знахо?

дяться на розгляді.

Із загальної кількості розглянутих дисциплінарних

проваджень притягнуто до дисциплінарної відпові?

дальності 5 суддів. У 2006 році до 1 судді застосовано

дисциплінарне стягнення у вигляді пониження квалі?

фікаційного класу на один клас — з другого до треть?

ого, оголошено догану 2 суддям у 2007 році та 2

суддям у 2008 році.
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кваліфікаційних комісій суддів
У порядку статті 95 Закону України "Про судоустрій

України" Вищою кваліфікаційною комісією суддів Ук?

раїни розглянуто і прийнято рішення по 37 скаргах на

рішення кваліфікаційних комісій суддів про відмову в

наданні рекомендації на посаду судді та присвоєння

кваліфікаційних класів (10 — у 2006 році, 15 — у 2007

році, 12 — у 2008 році). Із них задоволено 19 скарг (6

скарг — у 2006 році, 8 скарг — у 2007 році, 5 — у 2008

році). Відмовлено у задоволенні 16 скарг (4 скарги — у

2006 році, 7 скарг — у 2007 році, 5 скарги — у 2008

році). Розгляд 2 скарг станом на жовтень 2008 року

відкладено.

Щодо скарг на рішення Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України

Комісією розглянуто 20 скарг на рішення Вищої

кваліфікаційної комісії суддів України щодо проведен?

ня повторної атестації суддям, яким відмовлено в на?

данні рекомендації для обрання безстроково на

посаду судді (2 скарги — у 2006 році, 3 скарги у 2007

році та 15 скарг — у 2008 році). 

За результатами розгляду задоволено 2 скарги у

2008 році щодо проведення повторної атестації суд?

дям. По 13 скаргах, що надходили у 2006—2008 роках,

відмовлено у задоволенні. Розгляд 5 скарг відкладено.

Щодо звільнення з посади судді
У 2008 році в порядку ст. 17 Закону України "Про

порядок обрання на посаду та звільнення з посади

професійного судді Верховною Радою України" до Ви?

щої кваліфікаційної комісії суддів України надійшло 14

подань щодо надання пропозицій про звільнення

суддів з посад: 3 суддям надано рекомендацію на звіль?

нення, 1 суддя відкликав свою заяву на звільнення, ма?

теріали щодо 10 суддів знаходяться на розгляді.

Щодо розгляду заяв
Розглянуто 9 заяв з різних питань:

? 6 заяв про перегляд рішення щодо питання про

надання рекомендації для обрання суддею безстроко?

во (5 — у 2007 році, 1 — у 2008 році), з яких задоволе?

но 1 заяву у 2007 році, надано роз'яснення по 1 заяві у

2007 році та по інших 4 заявах відмовлено;

? 3 заяви щодо проведення перевірок, надання до?

даткової інформації, надання роз'яснення у 2007 році,

по яких надано відповідні рекомендації або взято

інформацію до уваги.

Наприклад: 1) лист голови Кваліфікаційної комісії

суддів загальних суддів Запорізького апеляційного ок?

ругу Бараненко Л.Я. про відвід всьому складу Квалі?

фікаційної комісії суддів Запорізького апеляційного

округу суддями Шкіндером О.А., Волковенком О.І.,

Стребковим Ю.О., щодо яких порушено дисциплінарне

провадження; 2) звернення голови Кваліфікаційної

комісії суддів загальних судів Одеського апеляційного

округу Бабія А.П. від 28 березня 2007 року № 208 щодо

рішення Одеської обласної ради від 22 грудня 2006 ро?

ку № 141?V "Про зміни у складі кваліфікаційної комісії

суддів загальних судів Одеського апеляційного округу"

стосовно увільнення Глуханчука О.В. та Спиридонової

В.О. з посади членів Кваліфікаційної комісії суддів за?

гальних судів Одеського апеляційного округу; 3) роз?

гляд інформації прокурора Франківського району міста

Львова, радника юстиції Вороніна О. від 14.09.2007 ро?

ку № 705вих?07 щодо діяльності судді Франківського

районного суду міста Львова Козюренка Ростислава

Степановича — інформацію взято до уваги

Рішення у загальних питаннях,
проведення семінарів, випуск
"Вісника"

Визначною подією у роботі Вищої кваліфікаційної

комісії суддів України у 2006 році став випуск за під?

тримки проекту Агентства США з міжнародного роз?

витку "Україна: верховенство права" "Інформаційного

вісника Вищої кваліфікаційної комісії суддів України",

презентацію якого було приурочено до свята Дня

працівників суду. На сторінках "Інформаційного віс?

ника Вищої кваліфікаційної комісії суддів України"

публікуються не лише рішення Вищої кваліфікаційної

комісії суддів України, а й рішення кваліфікаційних

комісій суддів загальних судів апеляційних округів,

кваліфікаційних комісій суддів спеціалізованих судів,

аналітичні та статистичні матеріали, які стосуються

діяльності кваліфікаційних комісій суддів, узагальнен?

ня дисциплінарної практики, законодавчі та норма?

тивні акти, що регулюють діяльність комісій, а також

наукові дослідження з проблемних питань застосу?

вання законодавства щодо роботи кваліфікаційних

комісій суддів.

На сьогодні вийшов у друк шостий випуск "Інфор?

маційного вісника Вищої кваліфікаційної комісії

суддів України" за підтримки проекту Агентства США з

міжнародного розвитку "Україна: верховенство права". 

Поряд з цим з метою забезпечення однакового і

правильного застосування законодавства кваліфіка?

ційними комісіями суддів ВККСУ вивчались і про?

блемні питання роботи кваліфікаційних комісій

суддів, виносились на обговорення. 

У зв'язку з прийняттям кваліфікаційними комісіями

суддів рішень про відмову в наданні рекомендації

судді, обраного безстроково, щодо обрання його без?

строково до суду вищого рівня та відсутністю зако?

нодавчого врегулювання цього питання виникла

нагальна потреба в додатковому вивченні та розгляді

питання щодо термінів внесення повторного подання

головами відповідних судів відносно суддів, обраних

безстроково, яким відмовлено в рекомендації стосов?

но обрання на посаду судді вищого рівня, з прийнят?

тям окремого рішення. Вища кваліфікаційна комісія

суддів України, вивчивши та розглянувши на своєму

засіданні 9 червня 2006 року зазначене питання, вирі?
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ь шила, що повторне подання головами відповідних су?

дів відносно суддів, обраних безстроково, яким відмов?

лено в рекомендації на обрання до суду вищого рівня,

може бути внесено до кваліфікаційної комісії суддів не

раніше як через рік з дати прийняття такого рішення.

У зв'язку зі збільшенням кількості подань від голів

судів щодо присвоєння відповідного кваліфікаційного

класу судді, якого призначено (обрано) на посаду в

суді вищого рівня, Вищою кваліфікаційною комісією

суддів України вивчено і розглянуто питання про по?

рядок розгляду таких подань. З метою забезпечення

однакового і правильного застосування законодавст?

ва кваліфікаційними комісіями суддів Вищою кваліфі?

каційною комісією суддів України 9 червня 2006 року

прийнято рішення, що розгляд кваліфікаційними ко?

місіями суддів подань голів судів щодо присвоєння

кваліфікаційного класу судді, якого призначено (об?

рано) на посаду в суді вищого рівня, без дотримання

мінімального строку перебування судді у кваліфіка?

ційному класі, який дає право на присвоєння наступ?

ного кваліфікаційного класу, повинно відбуватися

шляхом проведення позачергової кваліфікаційної

атестації.

У той же час для голів кваліфікаційних комісій суд?

дів апеляційних округів, кваліфікаційних комісій суд?

дів спеціалізованих судів, Кваліфікаційної комісії

суддів військових судів та начальників територіальних

управлінь Державної судової адміністрації Вищою ква?

ліфікаційною комісією суддів України 22—23 червня

2006 року проведено семінар на тему: "Актуальні пи?

тання організації роботи кваліфікаційних комісій суд?

дів, добору кадрів та шляхи їх вирішення у світлі

судової реформи" за підтримки Організації з безпеки

та співробітництва в Європі та за участю Верховного

Суду України, Ради суддів України, Державної судової

адміністрації України та Вищої ради юстиції. Предме?

том обговорення на семінарі були такі важливі теми,

як "Роль Академії суддів України у процесі добору та

підготовки суддівських кадрів", "Проблемні питання

роботи кваліфікаційних комісій суддів: Типовий регла?

мент роботи кваліфікаційної комісії суддів", що віді?

грають вирішальну роль як у формуванні та

поновленні корпусу професійних суддів, періодично?

му підвищенні їх фахового рівня, вирішенні питань

щодо відповідальності суддів за порушення професій?

них обов'язків, а також відповідності їх займаним по?

садам, так і у визначенні порядку прийняття рішень

безпосередньо кваліфікаційними комісіями суддів. Од?

ним із вагомих результатів роботи семінару є обгово?

рення учасниками семінару спільно з представниками

Вищої ради юстиції постатейно та доопрацювання

проекту Типового регламенту роботи кваліфікаційної

комісії суддів, який погоджено рішенням Ради суддів

України 7 липня 2006 року. Станом на сьогодні погод?

жено міністром юстиції України та затверджено Голо?

вою Верховного Суду України Типовий регламент

роботи кваліфікаційної комісії суддів.

У зв'язку з відсутністю єдиної процедури складання

кваліфікаційного іспиту, критеріїв оцінювання резуль?

татів кваліфікаційного іспиту, присутності елемента

суб'єктивізму оцінювання результатів іспиту та запро?

вадження європейських стандартів в Україні щодо

підбору кандидатів на посаду судді Вищою кваліфіка?

ційною комісією суддів України розглянуто звернення

ректора Академії суддів України про перевірку знань,

рівня професійної підготовки кандидата на посаду

судді, ступеня його готовності здійснювати правосуддя

з питань юрисдикції відповідного суду шляхом тесту?

вання та виконання кандидатами на посаду судді ситу?

ативних завдань.

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України

7 грудня 2006 року розглянуто питання щодо вимог

статті 91 Закону України "Про судоустрій України" до

кваліфікаційного іспиту в частині виконання письмо?

вого завдання кандидатом на посаду судді шляхом

складення ним тестів та виконання ситуативних за?

вдань і вирішено визнати необхідність апробації тес?

тових завдань для перевірки рівня складності та

подальшого удосконалення розробленого матеріалу

Академією суддів України. Провести навчання з особа?

ми, які перебувають у кадровому резерві на посаду

судді, шляхом тестування та виконання ними ситуа?

тивних завдань з метою апробації тестових завдань,

розроблених Академією суддів України. Навчання про?

вести у Кваліфікаційній комісії суддів загальних судів

Київського апеляційного округу (3 березня 2007 року),

Кваліфікаційній комісії суддів загальних судів Одесь?

кого апеляційного округу (27 лютого 2007 року),

Кваліфікаційній комісії суддів загальних судів Харків?

ського апеляційного округу (1 березня 2007 року) та

Кваліфікаційній комісії суддів господарських судів Ук?

раїни (16 березня 2007 року).

У продовження вивчення цієї теми для голів ква?

ліфікаційних комісій суддів ВККСУ за підтримки

проекту USAID "Україна: верховенство права" було

проведено серію семінарів — тренінгів за темою "Під?

бір суддівських кадрів і дисциплінарна відповідаль?

ність суддів" з 12 по 20 лютого 2007 року в Києві,

Івано?Франківську та Донецьку. 

На виконання рішення ВККСУ від 7 грудня 2006 ро?

ку та Рішення Ради суддів України від 8 грудня 2006 ро?

ку проведено навчання у Кваліфікаційній комісії суддів

загальних судів Одеського апеляційного округу (27

лютого 2007 року), Кваліфікаційній комісії суддів

загальних судів Харківського апеляційного округу

(1 березня 2007 року), Кваліфікаційній комісії суддів

загальних судів Київського апеляційного округу (3 бе?

резня 2007 року) та Кваліфікаційній комісії суддів гос?

подарських судів України (16 березня 2007 року).

Важливим моментом стало розроблення проекту

Положення про порядок добору кандидатів у про?

фесійні судді кваліфікаційною комісією суддів на кон?

курсній основі й обговорення його на "круглому столі"

24—25 травня 2007 року головами кваліфікаційних
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равлінь Державної судової адміністрації за участю

представників Вищої ради юстиції, ОБСЄ, проекту

USAID "Україна: верховенство права".

Проведено семінар "Підготовка матеріалів щодо об?

рання суддями безстроково — нові вимоги" в Одесі

(21—22 лютого 2008 року), Харкові (25—26 лютого

2008 року), Львові (28—29 лютого 2008 року) для голів

і членів кваліфікаційних комісій та начальників і

працівників територіальних управлінь Державної су?

дової адміністрації України, на якому обговорено про?

блемні питання:

? розкрито основні положення Законів України

"Про судоустрій" та "Про статус суддів", Положення

про територіальне управління ДСА, Регламенту робо?

ти кваліфікаційної комісії з питань забезпечення ді?

яльності кваліфікаційних комісій; 

? обговорено процедуру розгляду кваліфікаційною

комісією суддів матеріалів щодо призначення канди?

датів на посаду судді; 

? охарактеризовано практику складання характе?

ристики, довідки та інших документів, також наведе?

но дані про показники роботи судді. Учасниками

семінару проаналізовано рішення ВККСУ від 13 груд?

ня 2007 року та надано своє бачення щодо його вико?

нання;

? проаналізовано чинне законодавство, практику,

що стосується розгляду, прийняття та оформлення

рішень. Надано рекомендації щодо використання ха?

рактеристики судді, яку розроблено у листопаді 2007

року; 

? обговорено практику притягнення до дисциплі?

нарної відповідальності й оскарження таких рішень, а

також питання щодо розгляду рекомендацій кваліфі?

каційних комісій про звільнення з посади судді;

? розглянуто основний зміст Типового регламенту

роботи кваліфікаційних комісій і проблемні питання

роботи кваліфікаційних комісій, а також порядок про?

ходження матеріалів, надано рекомендації з питань

якості підготовки матеріалів, виготовлення проектів

рішень, процедури прийняття рішень і необхідності

розробки єдиних зразків документів для застосування

в діяльності кваліфікаційних комісій.

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України

спільно з проектом "Україна: верховенство права" для

голів і членів кваліфікаційних комісій проведено завер?

шальний дводенний семінар 12—13 червня 2008 року з

питань забезпечення діяльності кваліфікаційних комі?

сій суддів в частині підготовки матеріалів для проведен?

ня атестації кандидатів на посаду судді та притягнення

суддів до дисциплінарної відповідальності:

? обговорено пропозиції про внесення змін до Ука?

зу Президента України від 30.06.04 № 697 "Про затвер?

дження Положення про порядок розгляду питань та

підготовки матеріалів щодо призначення на посаду

професійного судді вперше", пропозиції про внесення

змін до Порядку розгляду питань та підготовки ма?

теріалів щодо призначення чи обрання на посаду про?

фесійного судді, переведення судді до іншого суду,

звільнення з посади судді (Методичні рекомендації),

затверджені рішенням Ради суддів України № 35 від 27

січня 2006 року;

? проаналізовано проект Положення про конкурс?

ний відбір, проект Положення про тестування;

? розглянуто питання внесення змін до Типового

регламенту роботи кваліфікаційної комісії суддів;

? обговорено дисциплінарну практику, а саме: поря?

док розгляду ініційованих подань (приклад ККС

Харківського округу); взірці рішень; матеріал напрацьо?

ваний, експертом Л.Беком (проекти для обговорення). 
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Проект Агентства США з міжнародного розвитку

"Україна: верховенство права" (далі — Проект) надає

технічну допомогу у сфері підвищення прозорості та

підзвітності судової системи, а також підтримки про?

ведення політичної та правової реформи з метою

підвищення рівня боротьби з корупцією та становлен?

ня верховенства права. Для виконання цих завдань

Проект координує свою діяльність з українськими

партнерами, одним з яких є Вища кваліфікаційна

комісія суддів України (ВККСУ). 

Необхідно зазначити, що із самого початку спів?

робітництва у керівництва ВККСУ і Проекту склали?

ся добрі робочі стосунки, досягнуто розуміння

необхідності продовжувати реформування судової

влади і знайдено ефективні механізми співпраці. Це

в подальшому вилилося в низку успішних проектів,

що були реалізовані починаючи із середини 2006

року.

ВККСУ і Проект разом успішно працювали і за?

раз продовжують реалізовувати різні проекти,

спрямовані на вдосконалення процесу добору та

призначення суддів, що потребує узгодження діяль?

ності системи органів у цій сфері, серед яких, крім

ВККСУ, є Державна судова адміністрація України

(ДСА) та її територіальні управління, регіональні й

спеціалізовані кваліфікаційні комісії (ККС), Вища

рада юстиції України (ВРЮ) та Секретаріат Прези?

дента України.

Враховуючи те, що судова реформа відбувається до?

сить повільно, а ситуацію необхідно виправляти не?

гайно, ВККСУ і Проект спрямовують свої зусилля, з

одного боку, на вивчення можливості розробки про?

позицій щодо покращення існуючої ситуації без

суттєвих законодавчих змін, а з іншого, — на збір ре?

комендацій з метою доповнення, зміни, конкретизації

чинного законодавства щодо чіткості статусу ККС

різних рівнів, структури і вертикалі ефективної систе?

ми підбору кандидатів на посаду судді та уніфікації

дисциплінарної практики тощо. 

Спільна робота будувалися навколо цих та інших

проблемних аспектів діяльності кваліфікаційних

комісій. Головними формами співпраці були такі: про?

ведення досліджень і здійснення експертиз проектів

документів як іноземними фахівцями, так і місцевими

експертами права; проведення різних публічних за?

ходів; надання допомоги у розробці проектів керівних

та нормативних документів; допомога у тестуванні

програм і документів тощо. 

На робочих нарадах українськими експертами пра?

ва та іноземними експертами обговорювалися різні

ПРОЕКТ "УКРАЇНА: ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА" 

І ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ: 

ПРИКЛАД ЕФЕКТИВНОЇ СПІВПРАЦІ

Американські судді (крайні зліва суддя Чарльз Сімпсон, а справа — суддя Пол Маґнусон) в офісі Проекту
обговорюють хід судової реформи в Україні
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шення процедур добору кандидатів на посуду судді. 

Одним з найбільш успішних спільних проектів за

співробітництва ВККСУ і Проекту стало започаткуван?

ня видання "Інформаційного вісника ВККСУ". Перший

номер вийшов у грудні 2006 року напередодні Дня

правосуддя. Як зазначив голова ВККСУ Ігор Самсін, це

видання є глашатаєм відкритості судової влади. "З

«Інформаційним вісником» ми забезпечимо про?

зорість і доступність роботи суддів, дотримання суддя?

ми вимог щодо професійних та морально?етичних

норм", — сказав на презентації видання суддя І. Самсін.

Станом на сьогодні вийшло друком 6 випусків

вісника. Головною метою видання цього щокварталь?

ника стало повідомлення суддівського корпусу і всіх

зацікавлених в роботі кваліфікаційних комісій про

діяльність ККСУ і ККС апеляційних та спеціалізованих

комісій, висвітлення статистики, найбільш важливих

подій, аналітики, новин у сфері здійснення судової ре?

форми та окремих рішеннь кваліфікаційних комісій. 

Сьогодні всі члени кваліфікаційних комісій, праців?

ники судових органів і всі зацікавлені в роботі системи

кваліфікаційних комісій можуть отримати оперативну

і цікаву інформацію. 

У віснику публікуються статті голови і членів ВККСУ

та ККС, представників інших органів судової влади, на?

уковців та експертів права, зокрема викладачів Академії

суддів України, членів і працівників ВРЮ та ін.

Важливими рубриками вісника є "Іноземний досвід"

і "Міжнародні документи". Тут публікувалися статті іно?

земних та українських експертів права і науковців про

той досвід та його найкращі зразки, які було б

доцільно вивчити з метою впровадження в Україні. Се?

ред цих статей можна назвати такі: "Відбір кандидатів

на посади суддів у Сполучених Штатах" Пола Маґнусо?

на, судді федерального суду, округ Міннесота, США;

"Призначення осіб судової професії у Франції" голови

Судової палати Апеляційного суду провінції Екс?ан?

Прованс, Франція, судді Денніса Жерделя; серію статей

під назвою "Вибори суддів у різних штатах" з кри?

теріями оцінки якостей кандидата на посаду судді за

матеріалами Американського товариства судочинства;

Резолюцію Європейської асоціації суддів щодо Ук?

раїни від 27 вересня 2007 р. та ін. Вісник також став

трибуною суддів: в одному з номерів було оприлюдне?

но лист Всеукраїнської незалежної суддівської асоці?

ації на ім'я голови ВККСУ І. Самсіна. 

Однією з перших експертиз, яка потім стала базою

для розробки подальших планів проекту, було дослід?

ження "Перевірка на прозорість: судова система Укра?

їни", виконане у жовтні 2006 р. американським

експертом з Інституту сталих спільнот і суддею у від?

ставці Джоном Дулі (John Dooley). Автор проаналізував

існуючі процедури, окремі положення законів та ін?

ших нормативних актів з питань прозорості та досту?

пу до інформації у судовій системі. Надані експертом

рекомендації поступово реалізовувалися спільно

ВККСУ і Проектом. 

Керівництво Проекту швидко і адекватно реагувало

на всі запити ВККСУ, зокрема щодо здійснення дослід?

жень та виконання оглядів іноземного законодавства

та найкращої практики. Так, дослідження з питань до?

бору кандидатів на посади суддів за темами "Правовий

аналіз інституту дисциплінарної відповідальності суд?

Семінар в м. Івано=Франківську. Зліва направо: Ігор Самсін (голова ВККСУ), Девід М. Вон (керівник Проекту),
суддя Денніс Жердель (Франція), суддя Бетті Барто (США)
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дів" та "Аналіз дисциплінарної практики кваліфікацій?

них комісій суддів" були виконані у 2006 р. залученими

Проектом експертами. Виконаний Марочкіним І.Є.,

доктором юридичних наук, професором, завідувачем

кафедри організації судових і правоохоронних орга?

нів Національної юридичної академії України ім. Яро?

слава Мудрого, разом з Назаровим І. В., кандидатом

юридичних наук, асистентом кафедри організації су?

дових і правоохоронних органів Національної юри?

дичної академії України ім. Ярослава Мудрого, аналіз

було опубліковано частинами у кількох числах "Ін?

формаційного вісника ВККСУ". Важливо зазначити,

що вперше було оприлюднено та проаналізовано ста?

тистику розгляду дисциплінарних справ, порушених і

розглянутих у ККС загальних судів в Україні у 2002—

2006 рр. 

Одним із найбільш довгострокових проектів ВККСУ

і Проекту стало проведення дослідження, а на його

базі розробка документів для покращення існуючих

процедур у сфері добору кандидатів на посаду суддів

та дисциплінарної відповідальності суддів. Для вико?

нання цих завдань Проект запросив фахівця з міжна?

родним досвідом Лоуренса Бека (Laurence Beck), який

вивчив законодавство та існуючу практику проход?

ження документів кандидатів на посаду судді в Україні

і виявив ті етапи, які потребують вдосконалення. Відо?

мо, що частина етапів процедури добору суддів є недо?

статньо обґрунтованими, а на шляху проходження

документів відбуваються неодноразові перевірки тих

самих документів чи фактів. Крім того, відомі перети?

нання повноважень окремих органів, які виконують

визначені функції у цій сфері.

Головною метою цих робіт стала розробка єдиних

правил у сфері добору суддів, які дозволяли б контро?

лювати і відповідно не уможливлювати втручання

сторонніх осіб у процес добору суддів, починаючи від

подання заяви через низку перевірок різними інсти?

туціями і до призначення кандидата на посаду. При

цьому у документах повинен відбиватися весь шлях

його просування по службі, включаючи і можливі по?

рушення проти нього дисциплінарних проваджень. 

Після проведення опробування розроблених доку?

ментів та вивчення шляхів оптимізації процедур всі

учасники зазначених процесів отримають просту,

ефективну, прозору і єдину процедуру, яка може кон?

тролюватися не тільки основними учасниками цих

процесів, але й громадськістю.

Витяг із звіту Лоуренса Бека було опубліковано в

"Інформаційному віснику ВККСУ" № 3?4(4) за 2008 р.

На різних етапах співробітництва ВККСУ і Проекту,

останній запрошував українських експертів права —

фахівців у різних сферах діяльності судової влади —

для виконання досліджень: крім згаданих вище, і таких

експертів, як Віталій Бойко (колишній голова ВСУ),

Надія Вознюк (адвокат, колишня суддя й працівниця

суду), Інна Рафальська (голова Київської міської квалі?

фікаційно?дисциплінарної комісії адвокатів), Олена

Овчаренко (доктор права, викладач), Наталія Ахтирсь?

ка (проректор Академії суддів України), Микола Капи?

шин (голова департаменту Академії суддів України),

Василь Земляной (колишній суддя ВСУ) та деякі інші.

На початку 2007 р. Проект разом з ВККСУ у спів?

Круглий стіл у м. Києві. На фото (з ліва направо): Ірина Черненко (перекладач Проекту), Девід М. Вон
(Керівник Проекту), Ігор Самсін (Голова ВККСУ), Ніна Фадеєва (член ВККСУ), Ольга Подоляк (голова ККС

господарських судів секретар)
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Ради Європи з вдосконалення функціонування право?

суддя в Україні та Верховного Суду України організува?

ли і провели серію семінарів?тренінгів за темою

"Підбір суддівських кадрів і дисциплінарна відпові?

дальність суддів".

Основною метою проведених заходів стало поши?

рення іноземного і світового досвіду з питань підбору

та призначення на посаду судді, а також притягнення

до дисциплінарної відповідальності суддів. Проекту

вдалося зібрати велику міжнародну команду тренерів,

які були представниками різних країн світу з двох кон?

тинентів. Це: суддя Бетті Барто (Апеляційний суд шта?

ту Індіана, США); суддя Денніс Жердель (голова

Апеляційного суду, Екс?ан?Прованс, Франція); доктор

права Корнелія Вьольк (координатор проекту "Спільна

програма Єврокомісії та Ради Європи з вдосконалення

функціонування правосуддя в Україні", суддя Земель?

ного суду м. Гамбург, Німеччина); доктор наук Вір?

гіліюс Валанчюс (голова Вищого адміністративного

суду, Литовська Республіка); суддя Олександр Єфанов

(член Вищої кваліфікаційної колегії Російської Феде?

рації) і кандидат юридичних наук Олександр Шібанов

(директор Російсько?американського суддівського

партнерства). З української сторони тренерами висту?

пили Ігор Самсін (голова ВККСУ), Ірина Войтюк (рек?

тор Академії суддів України), а також члени Вищої

кваліфікаційної комісії суддів України — Ніна Фадеєва,

Ігор Коліушко, Василь Філатов та Ігор Васищак.

На публічних заходах — конференціях, тренінгах,

семінарах, "круглих столах" тощо — обговорювалися

як проблемні аспекти діяльності системи кваліфі?

каційних комісій, так і проекти документів щодо по?

кращення їх роботи. Наприклад, на "круглому столі",

проведеному у травні 2007 р., а також на подальших та?

ких заходах виносився для професійного обговорення

проект Положення про порядок добору кандидатів у

професійні судді. Учасники обговорення, а це голови і

члени всіх кваліфікаційних комісій, визначили важ?

ливість цього документу для впровадження окремих

правил з добору суддів та розробки рекомендацій для

членів кваліфікаційних комісій та працівників ДСА, які

забезпечують діяльність цих установ.

У продовження вдосконалення процедур добору

суддів Проект відгукнувся на запит ВККСУ провести

низку заходів для впровадження тестування канди?

датів на посаду судді. Так, обговорювалися проекти

документів з цих питань, а також проводилося опробу?

вання розроблених Академією суддів разом з ВККСУ у

співпраці з ОБСЄ питань тестування. Так, протягом бе?

резня 2007 р. було проведено пілотне тестування кан?

дидатів у судді у містах Харкові й Києві. Незалежними

експертами щодщ проведення пілотного тестування

виступили на запрошення Проекту Іван Марочкін та

Інна Рафальська.

У цьому контексті слід окремо відмітити серію семі?

нарів, проведених спільно ВККСУ і Проектом на тему

"Забезпечення діяльності кваліфікаційних комісій суд?

дів: добір кандидатів, атестація і дисциплінарна відпо?

відальність суддів" в м. Одесі, м. Харкові та м. Львові. На

цих заходах вперше вдалося зібрати для обговорення

нагальних проблем представників всіх державних ор?

ганів, задіяних у процесі добору та дисциплінарної

відповідальності суддів. Крім членів ВККСУ, голів та

членів кваліфікаційних комісій суддів загальних та

спеціалізованих судів, в ньому взяли участь представ?

ники ДСА, Секретаріату Президента, ВРЮ, судді Вер?

ховного Суду України, Вищого господарського суду

Семінар у м. Харкові. 
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України та Вищого адміністративного суду України.

Можна вважати це добрим знаком того, що керівники

і фахівці зазначених установ намагаються виробити

узгоджені правила, які покращать процедуру добору

кандидатів на посаду судді та притягнення суддів до

відповідальності.

Насамкінець необхідно згадати ще один важливий і

великий проект, виконаний Проектом у співпраці з

ВККСУ, — проведення Київським міжнародним інсти?

тутом соціології репрезентативного вибіркового опи?

тування суддів України, в період з 20 грудня 2006 р. по

5 лютого 2007 р. У дослідженні було опитано 502 судді

загальних місцевих і апеляційних судів та господарсь?

ких місцевих і апеляційних судів України, а також Ви?

щого адміністративного суду України. Результати

опитування були враховані при виконанні інших

спільних завдань ВККСУ і Проекту.

Сьогодні плідна співпраця продовжується, є багато

планів на короткострокову та довгострокову перспек?

тиву. Зокрема, готується до виходу друком книга "Збір?

ник рішень у дисциплінарних справах за 2007 рік".

Вперше в Україні всі рішення за відповідний період

відкриються для громадськості, а судді зможуть ознай?

омитися з практикою притягнення суддів до дисциплі?

нарної відповідальності.

Протягом часу співпраці ВККСУ і Проекту робочі

контакти відбувалися й з іншими установами, які пра?

цюють у сфері здійснення судової реформи, зокрема,

з представниками ДСА, Секретаріату Президента,

ВРЮ, Верховного Суду України, Вищого господарсь?

кого суду України та Вищого адміністративного суду

України. Інформація про діяльність Проекту та ВККСУ

постійно поширюється на щомісячних зустрічах з ви?

конання міжнародних програм і проектів, що здій?

снюють свою діяльність у сфері верховенства права і

судової реформи в Україні.

Семінар у м. Львові. Зліва направо: суддя Ігор Самсін (голова ВККСУ); Ольга Булка (заступник голови ДСА);
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