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Академія правових наук України у співпраці з Радою

суддів України, Вищою кваліфікаційною комісією суд-

дів України, Державною судовою адміністрацією Укра-

їни проводить наукове дослідження, спрямоване на

визначення переліку професійно важливих якостей і

здібностей кандидатів на посаду судді. Ми вважаємо

опрацювання такого переліку першочерговим, оскіль-

ки передбачені в ньому ділові здібності та моральні

якості повинні будуть братися до уваги при перевірці

відповідності особи, що бажає займатися суддівською

діяльністю, цим здібностям і якостям, а також при виз-

наченні рівня професійної кваліфікації кандидатів у

судді, їх спеціальній підготовці, конкурсному відборі й

рекомендуванні до призначення на посаду судді.

Науковим колективом Академії правових наук роз-

роблена анкета, в якій відображені ділові здібності та

моральні якості кандидатів на посаду судді, що мають

бути включені до зазначеного переліку. Розроблення

анкети стало результатом аналізу та узагальнення

значного масиву наукових, документальних та емпі-

ричних джерел інформації. Серед них — думка най-

більш досвідчених суддів. Останнє їх опитування з

використанням пробної анкети проведено 19—20 лю-

того ц.р. у м. Івано-Франківську на семінарі членів ква-

ліфікаційних комісій суддів України. За результатами

цього опитування анкета доопрацьована, і зараз, як й

іншим респондентам (насамперед суддям), пропону-

ється Вам. Будь-ласка, заповніть її.

Анкетування є анонімним. Разом з тим прохання на

останній сторінці анкети в нижньому правому куті

зазначити свою посаду і стаж роботи на ній (наприк-

лад, суддя, 7 років). 

Анкета містить чотири запитання. У кожному з

них Вам пропонується дати оцінку певній діловій

здібності або моральній якості кандидата на посаду

судді за визначеною шкалою. Тлумачення оцінок

пропонується у зносках на відповідній сторінці ан-

кети. Відповіді на питання №1 і №3 анкети даються

позначенням у клітинці проти названої здібності та

якості у вигляді "плюса" (+) або "галочки" (V). Відпо-

віді на питання № 2 і № 4 анкети передбачаються

"відкритими", тобто Вам пропонується зазначити у

клітинках для відповідей ті здібності та (або) якості,

які, на Вашу думку, є важливими для здійснення суд-

дівської діяльності (питання № 2) або несумісні з

нею (питання № 4), проте не передбачені в цій ан-

кеті. 

Після заповнення анкети, будь-ласка, листки, на

яких вона надрукована, відріжте та надішліть до ре-

дакції журналу або безпосередньо розробнику анкети

— старшому науковому співробітнику Академії право-

вих наук України, кандидату юридичних наук Томкі-

ній О.О. за адресою: 01024, м. Київ, вул. Пилипа

Орлика, 3. 

Щиро дякуємо за Вашу участь!

Питання № 1. Які з названих далі здібностей і якостей кандидатів у судді Ви вважаєте
професійно важливими для зайняття суддівською діяльністю?

ШАНОВНИЙ ЧИТАЧУ!

№
Найменування здібностей і якостей 

кандидатів у судді

Оцінка значущості здібностей і якостей

дуже
важлива1

важлива
меншою
мірою2

неважлива3

І. Ділові здібності та якості

1. інтерес, покликання до професії судді

2. суспільно прийнятна мотивація до зайняття суддівською

діяльністю

3. володіння високою правовою культурою, у т.ч. слідування

принципам верховенства права, неухильного додержання

норм закону 

4. прагнення до постійного удосконалення своїх

професійних знань

5. здібності до логічного мислення (порівняння, аналізу,

синтезу, абстрагування, узагальнення)

6. самостійність і критичність мислення

7. здатність до об'єктивного (неупередженого) пізнання 
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1 Таку оцінку можуть одержати ділові здібності та моральні якості, які суттєво впливають на виконання суддею своїх

професійних обов'язків, без цих здібностей і якостей воно не може бути забезпечено. 
2 Зазначена оцінка може бути надана тим із здібностей і якостей, що впливають на здійснення суддівської діяльності, але

разом з цим не є виключними для її виконання у, так би мовити, "нормальному" режимі.
3 Оцінка здібності чи якості "неважлива" може бути надана такій із них, яка не впливає суттєво на виконання суддею своїх

професійних обов'язків.

№
Найменування здібностей і якостей 

кандидатів у судді

Оцінка значущості здібностей і якостей

дуже
важлива1

важлива
меншою
мірою2

неважлива3

8. здатність концентрувати увагу

9. здатність до запам'ятовування, зберігання і відтворення

думок, суджень та іншої інформації

10. здібності до прогнозування наслідків своїх дій та

прийнятого рішення

11. енергійність (працьовитість)

12. стійкість до стресу

13. наполегливість у встановленні об'єктивної істини

14. здатність вислухати іншу людину

15. здатність чітко висловити свою думку

16. спостережливість

17. проникливість

18. поміркованість

19. здатність приймати конструктивне рішення у конфліктній

ситуації

20. здатність розуміти інтереси, ставлення, мотиви дій іншої

особи

21. здатність до самооцінки

22. здатність організувати свою роботу 

23. здатність організувати роботу інших осіб

24. ініціативність

25. пунктуальність

ІІ. Моральні якості

1. додержання загальної культури та етичних норм на службі

та у позаслужбовій поведінці

2. володіння високою культурою мови

3. широкий світогляд

4. почуття справедливості і прагнення до неї

5. чесність (порядність)

6. особиста гідність 

7. обачне ставлення до кола своїх знайомих

8. добросовісність (старанність)

9. відповідальне ставлення до своїх обов'язків

10. здатність протистояти впливу, тиску, спокусі

11. принциповість у відстоюванні професійної позиції 

12. доброзичливість

13. тактовність

14. ввічливість 

15. стриманість у манерах, емоціях, мові 

16. поважне ставлення до іншої особи, її думки 

17. людяність

18. здатність до співчуття
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ів Питання № 2. Які здібності чи якості кандидатів у судді, що не включені до переліку питання №1,

є, на Вашу думку, також важливими для зайняття суддівською діяльністю? (Перелічте)

Питання № 3. Які з названих далі якостей осіб, що претендують бути кандидатами на посаду
судді, є, на Вашу думку, несумісними із зайняттям суддівською діяльністю?

№
Найменування здібностей і якостей 

кандидатів у судді
Оцінка значущості здібностей і якостей

дуже важлива важлива

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

№ Найменування несумісних якостей 

Оцінка несумісності 

абсолютно
несумісна1

несумісна
меншою
мірою2

допустима3

І. Несумісні ділові якості

1. корислива орієнтація або інша особиста зацікавленість до

зайняття суддівською діяльністю 

2. правовий нігілізм

3. небажання вдосконалювати свої професійні знання

4. нездатність до логічного мислення (аналізу, синтезу,

порівняння, узагальненню) 

5. суб'єктивізм у поглядах, позиціях, оцінних судженнях

6. стереотипне мислення

7. нездатність сконцентрувати свою увагу

8. нездатність до запам'ятовування, зберігання і відтворення

думок, суджень та іншої інформації

9. повільність (неквапливість)

10. низька стійкість до стресу

11. нездатність уважно вислухати іншу людину

12. вразливість

13. імпульсивність

14. емоційна нестійкість

15. нездатність розуміти інтереси, ставлення, мотиви дій іншої

особи

ІІ. Несумісні моральні якості

1. недодержання культури поведінки та етичних норм

2. неволодіння культурою мови

3. схильність до обману, лицемірства

4. недбайливе, безвідповідальне ставлення до виконання

своїх обов'язків
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1 Така оцінка може бути надана тій якості особи, виявлення якої може поставити під сумнів її професійну кваліфікацію, а

також доцільність та можливість рекомендування її до призначення на посаду судді.  
2 Зазначена оцінка може бути дана такій якості особи, що, хоча і небажана для зайняття нею суддівською діяльністю, втім

не виключає можливості її виконання.
3 Така оцінка може бути надана якості особи, що в цілому не суперечить виконанню нею обов'язків судді, хоча і не бажана

для цієї професії.

Питання № 4. Які якості осіб, що не включені до переліку питання № 3, є, на Вашу думку, також
несумісними із зайняттям суддівською діяльністю? (Перелічте)

№ Найменування несумісних якостей 

Оцінка несумісності 

абсолютно
несумісна1

несумісна
меншою
мірою2

допустима3

5. безпринципність у відстоюванні професійної позиції

6. нездатність протистояти впливу, тиску, спокусі

7. нездатність самостійно приймати рішення

8. схильність до помсти

9. безтактність

10. грубість

11. зарозумілість (надмірна самовпевненість)

№ Найменування несумісних якостей 
Оцінка несумісності 

абсолютно
несумісна

несумісна
меншою мірою

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

(посада і стаж роботи на ній)

Академія правових наук України

Рада суддів України 

Вища кваліфікаційна комісія суддів України

Державна судова адміністрація України
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Проведення судової реформи в Україні, яка

концептуально оформилася в 1995 р., спонукало

до створення в судовій системі України спеціалі-

зованих щодо вирішення певних справ судів. Не-

обхідним елементом в механізмі судового впливу

на будь-які правовідносини у державі були визна-

ні й адміністративні суди, які стали організацій-

ною базою для функціонування адміністративної

юстиції в Україні та отримали процесуальне

забезпечення за допомоги Кодексу адміністратив-

ного судочинства України (далі — КАС), прийня-

того в 2005 році.

Адміністративні суди є спеціалізованими суда-

ми у системі судів загальної юрисдикції (ст.19 За-

кону України "Про судоустрій України" [1]). Згідно

ст. 3 КАС адміністративний суд — це суд загальної

юрисдикції, до компетенції якого КАС віднесено

розгляд і вирішення адміністративних справ. От-

же, згідно положень КАС у процесуальному розу-

мінні адміністративним судом є не тільки суд, який

має власне назву "адміністративний суд", а й будь-

який інший загальний суд, який уповноважений

розглядати і вирішувати адміністративні справи.

Адміністративні суди утворюються і ліквідують-

ся Президентом України відповідно до Закону Ук-

раїни "Про судоустрій України" за поданням

міністра юстиції України, погодженим з Головою

Верховного Суду України або Головою Вищого ад-

міністративного суду України. Так, відповідно до

Указу Президента України від 01.10.2002 р.

№889/2002 [2], в системі судів загальної юрисдик-

ції утворено Апеляційний суд України та Вищий

адміністративний суд України з місцезнаходжен-

ням їх у місті Києві. Кількість суддів Вищого адмі-

ністративного суду України становить 97 одиниць

[3].

Підставами для утворення чи ліквідації адмініс-

тративних судів є зміна адміністративно-територі-

ального устрою, зміна системи судів, а також інші

підстави, передбачені законом.

Хоча формування системи адміністративних су-

дів, згідно Закону України "Про судоустрій Украї-

ни" (п.16 ч.3 розділу VІІ "Прикінцеві та перехідні

положення"), повинно було здійснитися протягом

трьох років з моменту набуття чинності Законом

України "Про судоустрій України", тобто з 1 червня

2002 року, процес залишається все ще незакінче-

ним.

Законодавством передбачено, що систему адмі-

ністративних судів в Україні складають:

- місцеві адміністративні суди; 

- апеляційні адміністративні суди;

- Вищий адміністративний суд України.

Крім того, перегляд судових рішень за винят-

ковими обставинами здійснює Верховний Суд Ук-

раїни, у складі якого діятиме Судова палата в

адміністративних справах (ч.2 ст.48 Закону "Про

судоустрій України").

Місцевими адміністративними судами є місцеві

загальні суди як адміністративні суди та окружні

суди. Останні утворюються в округах відповідно до

указу Президента України. 

Місцеві адміністративні суди є судами першої

інстанції і розглядають справи, пов'язані з право-

відносинами у сфері державного управління

(справи адміністративної юрисдикції).

Місцеві загальні суди як адміністративні суди

складаються із судді у районних, районних у міс-

тах, міських та міськрайонних судах. Суддя, який

розглядає справу одноособово, діє як суд (ч.2 ст.13

Закону "Про судоустрій"). В окружних судах адмі-

ністративні справи розглядаються і вирішуються

колегією у складі трьох суддів (ч.2 ст.24 КАСУ). 

Апеляційні адміністративні суди утворювати-

муться в апеляційних округах відповідно до указу

Президента України. До складу апеляційного суду

входять судді, як правило, обрані на посаду судді

безстроково, голова суду та його заступники. У

складі апеляційного адміністративного суду

можуть утворюватись судові палати з розгляду ок-

ремих категорій справ за встановленою спеціалі-

зацією у межах адміністративної юрисдикції.

Перегляд судових рішень в адміністративних

справах в апеляційному порядку здійснюється ко-

легією у складі трьох суддів (ч.3 ст.24 КАСУ).

Апеляційні адміністративні суди:

- переглядають судові рішення місцевих адмі-

ністративних судів, які знаходяться у межах

їхньої територіальної юрисдикції, в апеляцій-

ному порядку як суди апеляційної інстанції;

- ведуть та аналізують судову статистику, вивча-

ють та узагальнюють судову практику по адмі-

ністративних справах;

- надають методичну допомогу місцевим адмі-

ністративним судам;

- здійснюють інші повноваження, передбачені

законом.

Згідно Указу Президента України від

16.11.2004 р. №1417/2004, з 1 січня 2005 року в

системі адміністративних судів України утворено

МІСЦЕ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ 
У СУДОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 

канд. юр. наук  Юрій Педько 
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а27 окружних адміністративних судів відповідно

територіальному поділу на області, Автономну

Республіку Крим, міста Київ і Севастополь та 7 апе-

ляційних адміністративних судів: Дніпропет-

ровський, Донецький, Київський, Львівський,

Одеський, Севастопольський, Харківський. Повно-

важення перелічених апеляційних адміністратив-

них судів поширюються на такі території:

Дніпропетровський апеляційний адміністратив-

ний суд — Дніпропетровська, Запорізька, Кіро-

воградська області; Донецький апеляційний

адміністративний суд — Донецька, Луганська об-

ласті; Київський апеляційний адміністративний

суд — Вінницька, Житомирська, Київська, Черкась-

ка, Чернігівська області та місто Київ; Львівський

апеляційний адміністративний суд — Волинська,

Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рів-

ненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька

області; Одеський апеляційний адміністративний

суд — Миколаївська, Одеська, Херсонська області;

Севастопольський апеляційний адміністративний

суд — Автономна Республіка Крим, м. Севастополь;

Харківський апеляційний адміністративний суд —

Полтавська, Сумська, Харківська області.

Кількість суддів місцевих та апеляційних адмі-

ністративних судів становитиме 281 одиницю.

Щоб обрати, який суд з багатьох адміністратив-

них судів розглядатиме конкретну адміністративну

справу, а, отже, буде учасником того чи іншого ад-

міністративного провадження, необхідно визначи-

тися з правилами підсудності адміністративних

справ, які закріплені в статтях 18—22 КАС України.

Розподіл справ між адміністративними судами

здійснюється за трьома критеріями:

Предметним — правила предметної підсуднос-

ті дозволяють визначити, адміністративний суд

якої ланки розглядатиме адміністративну справу

як перша інстанція. Зокрема, Вищому адміністра-

тивному суду України як суду першої і останньої

інстанції підсудні справи:

1) щодо встановлення Центральною виборчою

комісією результатів виборів або всеукраїн-

ського референдуму;

2) щодо скасування реєстрації кандидата на

пост Президента України (ч. 4 ст. 18 КАС Ук-

раїни). 

Територіальним — правила територіальної під-

судності дозволяють визначити, до якого конкрет-

но адміністративного суду відповідної судової

ланки необхідно звернутися у кожному конкрет-

ному випадку, враховуючи місцезнаходження по-

зивача чи відповідача. За загальним правилом

адміністративні справи вирішуються адміністра-

тивним судом за місцезнаходженням відповідача.

Однак адміністративні справи з приводу оскар-

ження правових актів індивідуальної дії, а також

дій чи бездіяльності суб'єктів владних повнова-

жень, які стосуються інтересів конкретної особи,

вирішуються адміністративними судами за місцем

проживання (перебування, знаходження) пози-

вача. Окремі справи, наприклад з приводу оскар-

ження нормативно-правових актів Президента

України, Кабінету Міністрів України, центральних

органів виконавчої влади, Національного банку

України чи іншого суб'єкта владних повноважень,

які поширюються на всю територію України, роз-

глядаються адміністративним судом, територіаль-

на юрисдикція якого поширюється на місто Київ

(ст. 19 КАС України).

Інстанційним — правила інстанційної підсуд-

ності визначають, які суди розглядають адміністра-

тивні справи у першій інстанції, а які в апеляційній

та касаційній інстанціях.

Місцеві адміністративні суди (місцеві загальні

суди як адміністративні суди та окружні адмініс-

тративні суди), а також Вищий адміністративний

суд України у вказаних вище випадках вирішують

адміністративні справи як суди апеляційної інс-

танції. 

Апеляційні адміністративні суди переглядають

судові рішення місцевих адміністративних судів,

які знаходяться у межах їхньої територіальної

юрисдикції, в апеляційному порядку як суди апеля-

ційної інстанції.

Вищий адміністративний суд України перегля-

дає судові рішення місцевих та апеляційних адмі-

ністративних судів у касаційному порядку як суд

касаційної інстанції. У випадку апеляційного ос-

карження судового рішення окружного адмініс-

тративного суду, територіальна юрисдикція якого

поширюється на місто Київ, Вищий адміністратив-

ний суд України виступає як суд апеляційної інс-

танції.

Верховний Суд України переглядає судові рі-

шення адміністративних судів за винятковими

обставинами, серед яких: а) неоднакове застосу-

вання судом (судами) касаційної інстанції однієї й

тієї самої норми права; б) визнання судових рі-

шень міжнародною судовою установою, юрисдик-

ція якої визнана Україною, такими, що порушують

міжнародні зобов'язання України.

Питання про правове становище адміністра-

тивного суду, на нашу думку, залишилося в КАС

недостатньо систематизованим. Більш того, у гла-

ві 5 розділу ІІ КАС, яка присвячена характеристиці

правосуб'єктності окремих учасників адміністра-

тивних проваджень, взагалі не згадується про ад-

міністративний суд, що, на нашу думку, є певним

упущенням законодавця. Права і обов'язки адмі-

ністративного суду під час здійснення адміністра-

тивного провадження можна знайти у різних

розділах КАС і стосуються вони різних проявів йо-

го судово-владного впливу. Зокрема, окрема їх

частина була вже охарактеризована вище, коли
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а визначалися правові аспекти відносин між по-

зивачем та відповідачем, наприклад, право адмі-

ністративного суду зупинити провадження в

адміністративній справі на час, необхідний їм для

примирення.

Законодавець дуже часто використовує різно-

манітні форми закріплення повноважень адмініс-

тративного суду, що, на нашу думку, не завжди є

адекватним до потреб чіткої процесуалізації його

дій. Зокрема, в КАС відносно повноважень адмініс-

тративного суду використовуються такі словоспо-

лучення: п. 4 ст.8 — забороняється (суду — Авт.)

відмова...; п. 3 ст.8 — суд застосовує...; п. 4 ст.11 —

суд вживає...; п. 5 ст. 11 — суд повинен...; п. 1 ст. 114

— суд може...тощо.

У деяких випадках не можна з'ясувати, чи спів-

падає термін "може" з терміном "повинен", а за ад-

міністративним судом залишається так зване

дискреційне право — використовувати надані йо-

му повноваження чи ні.

Яскравим прикладом цього факту є надважлива

ст. 110 КАС, де вказується, що: "Суд до судового роз-

гляду адміністративної справи вживає заходи для

всебічного та об'єктивного розгляду і вирішення

справи в одному судовому засіданні протягом ро-

зумного строку. З цією метою суд може:

1) прийняти рішення про витребування доку-

ментів та інших матеріалів; навести необхідні

довідки; провести огляд письмових та речо-

вих доказів на місці, якщо їх не можна доста-

вити до суду; призначити експертизу,

вирішити питання про необхідність залучен-

ня свідків, спеціаліста, перекладача;

2) прийняти рішення про обов'язковість осо-

бистої участі осіб, які беруть участь у справі, у

судовому засіданні, про залучення третіх осіб

до справи;

3) викликати на судовий розгляд адміністратив-

ної справи свідків, експертів, спеціалістів, пе-

рекладачів;

4) прийняти рішення про проведення поперед-

нього судового засідання".

Ця стаття ставить наступні питання: "суд вжи-

ває" — це імперативне положення чи диспозитив-

не для адміністративного суду; "вживає заходи" —

всі можливі чи ті, які вважає за необхідні саме ад-

міністративний суд (можлива ситуація, що суд не

визначиться в цьому); "суд може" — може чи зо-

бов'язаний? 

Що стосується взагалі правового становища ад-

міністративного суду, то, на нашу думку, воно ха-

рактеризується наявністю у нього повноважень

щонайменше двох призначень:

1) повноваження щодо забезпечення повно-

цінного захисту прав, свобод і законних інтересів

невладних суб'єктів в адміністративному провад-

женні (повноваження щодо процесуального забез-

печення досягнення основного завдання адмініс-

тративного провадження);

2) юрисдикційні повноваження (повноважен-

ня, які безпосередньо пов'язані з розглядом і вирі-

шенням адміністративної справи).

Перша група повноважень частково вміщується

у принципах адміністративного судочинства, зок-

рема право адміністративного суду на вихід за ме-

жі позовних вимог, якщо це необхідно для

повного захисту прав, свобод та інтересів сторін

чи третіх осіб, повноваження на застосування

аналогії права або аналогії закону; повноваження

щодо самостійного витребування доказів; право

на звернення до Верховного Суду України для

вирішення питання стосовно внесення до Кон-

ституційного Суду України подання щодо консти-

туційності закону тощо.

До цієї ж групи повноважень можна віднести

повноваження адміністративного суду щодо забез-

печення адміністративного позову, залучення екс-

пертів чи спеціалістів тощо.

Значна частина повноважень адміністратив-

ного суду є юрисдикційними і пов'язана з діями

щодо вирішення адміністративної справи у кон-

кретному адміністративному провадженні. Дані

повноваження знаходять свій прояв в першу чергу

в рішеннях, які може приймати адміністративний

суд по суті справи, що і оформлює закінчення ад-

міністративного провадження.

Рішення адміністративний суд може приймати у

формі ухвал та постанов.

Постанова адміністративного суду — це судове

рішення, в якому вичерпно та обґрунтовано сфор-

мульовано відповідь на правові вимоги позивача і,

тим самим, вирішується спір по суті. Адміністра-

тивний суд приймає постанову іменем України

негайно після закінчення судового розгляду. Пос-

танова приймається, складається і підписується в

нарадчій кімнаті складом суду, який розглянув

справу.

Постанова адміністративного суду, приймаючи

до уваги його юридично-процесуальну природу,

може розглядатися як:

1. Акт адміністративного правосуддя, що харак-

теризує юридичну природу даного рішення. Зазна-

чимо, що в даному випадку мова йде про владність

висновку адміністративного суду, який підтвер-

джує або заперечує наявність юридико-фактично-

го стану, який характеризується порушеннями

прав і свобод громадян, чи порушення режиму за-

конності і, відповідно, підтверджується або запере-

чується винуватість органів виконавчої влади чи

органів місцевого самоврядування.

2. Акт застосування права. Судове рішення

передбачає чітко визначену, обумовлену фактич-

ними обставинами справи правову позицію адмі-

ністративного суду, що відображає законодавче
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аврегулювання питань кваліфікування конкретної

справи, яке здійснюється шляхом застосування

відповідних матеріальних та процесуальних поло-

жень публічного права. Хоча за судовим рішенням

(взагалі) в літературі визнаються якості юридично-

го факту, який викликає виникнення, зміну чи при-

пинення правовідносин, однак судове рішення не

створює норм права і не регулює правовідносини

окремо від норм матеріального права.

3. Процесуальний документ. В якості процесу-

ального документу постанова адміністративного

суду формалізує процес вирішення адміністра-

тивної справи та правові наслідки конкретного

адміністративного провадження. Тобто як проце-

суальний документ постанова за змістом поєднує в

собі загальні функціональні юрисдикційні ха-

рактеристики адміністративного судочинства

(питання вирішення адміністративної справи і

правозастосування) і окремі інформаційно-роз'яс-

нювальні питання, вказівка на які створює повне

уявлення про процесуальні аспекти провадження

по справі (наприклад, найменування сторін, суду,

строки та порядок оскарження рішення і т. ін.).

КАС України не вказує на всі можливі наслідки

адміністративного провадження, але, виходячи із

змісту ст. 162, можуть існувати дві загальні санкції,

на примусове застосування яких повинна вказува-

ти резолютивна частина постанови адміністратив-

ного суду.

1. Адміністративний суд своїм рішенням має

право скасувати адміністративний акт (анулювати

його юридичну силу, позбавити його чинності)

частково або повністю, якщо даний акт визнаний

неправомірним: а) по суті, тобто таким, що пору-

шує законодавство про права і свободи громадян

або суб'єктні права громадян в окремих правовід-

носинах; б) у зв'язку з тим, що орган виконавчої

влади чи орган місцевого самоврядування, який

прийняв рішення, не мав на це законних повнова-

жень; в) у випадку порушення нормативно вста-

новлених процедурних правил прийняття та

реалізації адміністративного рішення (наприклад,

коли органом, який забезпечував прийняття уп-

равлінського акту, не було з'ясовано усі обставини

управлінської ситуації, що виникла, та можливі

наслідки даного акту; під час підготовки прийнят-

тя акта не було повідомлено громадян про можли-

вість вторгнення у сферу їх правореалізації і т.ін.).

У випадку, коли неправомірний управлінський

акт вже було здійснено, адміністративний суд вка-

зує, які конкретні управлінські дії, що виконані під

час здійснення такого акту, повинні бути визнані

юридично нікчемними, а, відповідно, ліквідовані їх

протиправні наслідки.

До того ж у випадку, коли орган виконавчої вла-

ди чи орган місцевого самоврядування самостійно

скасував неправомірне рішення, адміністративний

суд може підтвердити факт визнання неправомір-

ності цього рішення, якщо громадянин на цьому

зацікавлено наполягає.

Адміністративно-судове визнання незаконності

рішення органа виконавчої влади може автоматич-

но тягти за собою визнання (підтвердження) пра-

вового статусу особи (наприклад, статусу

чорнобильця).

Часткове скасування адміністративного акта

можна також розглядати, як його зміну, оскільки у

такому випадку адміністративний акт залишається,

і лише його частина, протиправну природу якої

доведено під час розгляду адміністративної спра-

ви, примусово трансформується у таку, яка відпові-

дає вимогам режиму законності.

2. У випадку визнання адміністративним судом

протиправності бездіяльності органа виконавчої

влади чи органа місцевого самоврядування право-

поновлювальною санкцією буде накладання на

винний орган обов'язку здійснити дію, яка вимага-

ється позивачем.

Вважаємо, що у ситуації, за якої орган публічної

влади може бути не підготовлений до прийняття

відповідного рішення (наприклад, воно не забез-

печене організаційно-правовими ресурсами, не

вивчена управлінсько-правова ситуація), рішення

на користь позивача може бути прийнято з враху-

ванням правової оцінки обставин справи, яка

зроблена адміністративним судом по відповідній

справі.

Зазначимо, що практика Європейського суду з

прав людини, яка, до речі, може використовувати-

ся адміністративними судами України у випадках

неврегульованості певних спірних питань під час

вирішення справи адміністративної юрисдикції,

дозволила цій міжнародній правозахисній інсти-

туції розробити комплекс стандартів, на основі

яких визначається законність дій адміністративно-

го органа. Європейський суд спирається на статті

декількох угод, що формують конституційну ос-

нову Європейського Союзу. До них відносяться

ст. 173 договору ЄС і ст. 146 договору "Євроатом".

На їх базі були сформульовані наступні підстави

для визнання незаконності дій публічної адмініс-

трації: некомпетентність; порушення основних

процесуальних вимог; порушення договору іншої

правової вимоги у зв'язку з її застосуванням; злов-

живання владою.

У відповідності зі специфікою різних справ, які

можуть бути підвідомчими адміністративному су-

ду, можливе застосування й інших санкцій, серед

яких:

- повернення позивачеві суми неправомірно

стягнутих податків;

- зобов'язання органа виконавчої влади чи орга-

на місцевого самоврядування опублікувати

необхідну для реалізації прав громадян управ-
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а лінську інформацію, яка не складає державної

таємниці;

- стягнення компенсаційної суми у відшкодуван-

ня матеріальних збитків та моральної шкоди

на користь позивача;

- тимчасова заборона (зупинення) окремих ви-

дів або всієї діяльності об'єднання громадян;

- примусовий розпуск (ліквідація) об'єднання

громадян;

- примусове видворення іноземця чи особи без

громадянства за межі України;

- визнання наявності чи відсутності компетенції

(повноважень) суб'єкта владних повноважень

тощо.

Суд може прийняти й іншу постанову, яка б га-

рантувала дотримання і захист прав, свобод, інте-

ресів людини і громадянина, інших суб'єктів у

сфері публічно-правових відносин від порушень з

боку суб'єктів владних повноважень.

Окреме місце серед повноважень адміністра-

тивного суду займають повноваження щодо визна-

чення правомірності рішень органів публічної

влади про притягнення фізичних осіб до адмініс-

тративної відповідальності. При цьому не слід ото-

тожнювати адміністративні суди з органами, що

накладають адміністративні стягнення, однак за

адміністративними судом закріплені повноважен-

ня щодо захисту прав і свобод громадян у сфері

юрисдикційної діяльності органів виконавчої вла-

ди та органів місцевого самоврядування. Зокрема,

ч. 1 ст. 18 КАС України передбачає, що місцевим за-

гальним судам як адміністративним судам підсудні:

адміністративні справи з приводу рішень, дій чи

бездіяльності суб'єктів владних повноважень у

справах про притягнення до адміністративної від-

повідальності.

До правових проблем, безпосередньо пов'яза-

них із забезпеченням в адміністративному про-

вадженні правомірності застосування органами

публічної влади адміністративних стягнень, відно-

сять:

- виявлення правомірності поведінки (діяльнос-

ті) учасників суспільних відносин, коли реалі-

зація норм права зумовлена доцільністю або

обставинами вирішення конкретних питань у

сфері державного управління;

- з'ясування пом'якшуючих та обтяжуючих від-

повідальність обставин, а також наявність за-

подіяної майнової шкоди, інших обставин, що

мають значення для правильного вирішення

справи;

- судову оцінку наявності самого факту вчинен-

ня адміністративного проступку, тобто обста-

вин, з якими закон пов'язує настання для

особи певних юридичних наслідків;

- судову оцінку нормативного акта, яким перед-

бачено адміністративну відповідальність за да-

ний проступок і згідно з яким на винну особу

накладено адміністративне стягнення [4]. 

Відзначимо, що перші два питання повинні ви-

рішувати безпосередньо органи, які розглядають

справи про адміністративні проступки. Більше то-

го, з'ясувати усі обставини справи — це прямий

обов'язок юрисдикційних органів, а адміністра-

тивний суд повинен перевірити саме факт цього

з'ясування, законність процедури притягнення до

адміністративної відповідальності і накладання

стягнення, тому останні два питання можуть вхо-

дити до компетенції цього органу.

З'ясувавши причини порушення законності при-

тягнення до адміністративної відповідальності, ор-

ган адміністративної юстиції має право і

зобов'язаний прийняти відповідне рішення, довес-

ти його до відома керівника того органу (суб'єкта

адміністративної юрисдикції), в якому мають місце

установлені адміністративним судом порушення

законодавчо затвердженого порядку накладання

адміністративного стягнення. Крім того, цей орган

може вимагати прийняття необхідних заходів, які

забезпечували б дотримання прав і свобод грома-

дян, що беруть участь у провадженні по справам

про адміністративне правопорушення.

Питання про відшкодування шкоди або по-

новлення порушених прав громадян внаслідок

порушення законності притягнення до адміністра-

тивної відповідальності також є сферою регуля-

тивного впливу адміністративної юстиції, оскільки

саме ці питання мають особливу гостроту у взає-

минах між громадянами та органами адміністра-

тивної юрисдикції. Для оцінки правомірності

застосування адміністративних санкцій адмініс-

тративний суд повинен всебічно перевірити, чи

дотримані передбачені законом терміни пору-

шення і розгляду справи, порядок складання про-

цесуальних документів. Адміністративний суд

зобов'язаний вникнути в питання щодо дотриман-

ня органом його компетенції у виборі міри стяг-

нення і визначенні її розміру.

Після вивчення обґрунтованості позову грома-

дянина і відповідних пояснень з боку суб'єкта,

який застосовує заходи адміністративної відпові-

дальності, може бути прийняте одне з двох рі-

шень:

- про задоволення позову і таким чином визнан-

ні акта про накладання адміністративного

стягнення неправомірним, що призводить до

його зміни чи відміни;

- про відмову у задоволенні позову.

Отже, вказуючи на несумісність правозахисної

природи адміністративного суду, яка в літературі

отримала статус виключності [5], з каральною ад-

міністративною юрисдикцією, необхідно вказати

на наявність у даного органу повноважень щодо

захисту прав громадян (матеріального і процесу-



11

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ СУДДІВ УКРАЇНИ  |  ВИПУСК 1(9)  |  2009  |

Ан
ал

іт
ик

аального характеру), які є суб'єктами адміністратив-

но-деліктних відносин.

Підсумовуючи, слід зазначити, що юрисдикцій-

ні повноваження адміністративного суду щодо

розгляду і вирішення адміністративних справ зна-

ходять свій вияв у:

- оцінці судом правомірності дій органів публіч-

ного управління; правомірності дій їх посадо-

вих осіб, законності прийнятих нормативних

актів і рішень;

- викритті обмежень і порушень прав і свобод

громадян; виявленні причин порушень і прий-

нятті заходів щодо їх попередження в майбут-

ньому;

- вжитті заходів щодо поновлення порушених

прав і заходів щодо притягнення до відпові-

дальності осіб, які припустилися порушення

законності.
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На жаль, рівень довіри людей до судів в Україні по-

рівняно з іншими країнами залишається не таким уже

й високим. На це впливають різні чинники, часто не-

залежні від суддів: численні повідомлення у засобах

масової інформації переважно негативного забар-

влення; убогі умови здійснення правосуддя у багатьох

судах; непоінформованість учасників процесу про їхні

права та неякісна правова допомога, що часто створю-

ють зайві ілюзії щодо можливості одержати судовий

захист; тривалі строки розгляду справ внаслідок над-

мірного навантаження тощо. А ще до цього додається

закритість судів. 

Найвищі судові інстанції для громадськості недос-

тупні. В інших судах, буває, негативно ставляться до

присутності у судових засіданнях "сторонніх" осіб —

громадськості, а надто преси. Парадокс, але закритість

полягає ще й у тому, що судова система не вселяє у

громадян впевненість, що інша сторона не "попрацю-

вала" із суддею за межами судового процесу, бо двері

до кабінету судді зазвичай відкриті. Ось і намагаються

сторони усілякими способами шукати контакту з го-

ловою суду, суддею чи наближеними до них особами. 

Однією із системних проблем у цьому аспекті є

непрозорість розподілу справ у судах. Така непрозо-

рість кожного разу дає можливість підозрювати (об-

ґрунтовано чи ні) сторони у маніпуляціях для впливу

на результат. Уже давно не секрет, що домовленість з

головою суду про те, хто і як вирішить справу, нерідко

досягається ще до того, як справа надійде до суду. Згід-

но з дослідженням Центру суддівських студій [1], у

2008 р. посилився вплив на незалежність суддів через

розподіл справ між суддями головою суду та його зас-

тупником — на існування такого впливу звернули ува-

гу 36 % опитаних суддів (проти 34 % у 2007 р.), зокрема

в місцевих судах — 31 % (проти 24 % у 2007 р.). Насто-

рожує значний вплив на незалежність суддів розподі-

лу справ головами судів вищого рівня. 

За даними сайту Верховного Суду України, у 2008 р.

Рада суддів України навіть звільнила з посади заступ-

ника голови Апеляційного суду м. Києва — голови су-

дової палати за порушення в організації роботи

палати, які, зокрема, стосувалися розподілу справ з не-

дотриманням принципу черговості та випадковості,

втручання у діяльність інших суддів з розгляду кон-

кретних справ. Рада суддів України також вирішила

направити матеріали щодо цього судді до Вищої квалі-

фікаційної комісії суддів для розгляду питання щодо

можливості перебування на посаді судді [2]. Згодом

Верховна Рада України звільнила цього суддю, але чо-

мусь за його заявою про відставку, а не за порушення

присяги [3].

Маніпуляціям зі справами сприяє і суперечливе ре-

гулювання порядку розподілу справ, а радше — його

відсутність.

Існуюче регулювання розподілу справ

Цивільний процесуальний кодекс та Кодекс адмі-

ністративного судочинства передбачають, що розпо-

діл цивільних та адміністративних справ здійснюється

в порядку черговості не пізніше наступного дня після

їх реєстрації. Однак термін "черговість" тлумачиться

різними судами по-різному. Таку черговість може виз-

начати й керівництво суду, керуючись лише йому відо-

мими критеріями.

По-різному це питання визначається в інструкціях

з діловодства. Наприклад, згідно з інструкціями з діло-

водства у місцевому загальному суді та апеляційному

загальному суді (затверджені наказами Державної

судової адміністрації від 6 січня 2006 р. і 27 червня

2006 р.), судові справи розподіляються між суддями

апаратом суду з урахуванням спеціалізації суддів, що

визначається головою суду, та розрахункових норм

часу, необхідного для розгляду справ, і поправочних

до них коефіцієнтів, що затверджуються Радою суддів

України (до речі, не затверджені досі). А відповідно до

інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адмі-

ністративних судах (затверджена наказом Державної

судової адміністрації від 5 грудня 2006 р.) та інструкції

з діловодства в господарських судах (затверджена

наказом Голови Вищого господарського суду від 10

грудня 2002 р.) розподіл справ здійснюється за резо-

люцією керівництва суду. 

Як видно з положень різних інструкцій, керівники

судів мають можливість втручатися у розподіл справ.

Зазвичай голови судів беруть на себе функцію з розпо-

ділу справ, посилаючись на відведені їм Законом "Про

судоустрій України" повноваження з організаційного

керівництва діяльністю суду, хоча прямо пованова-

ження голів судів розподіляти справи між суддями не

РОЗПОДІЛ СПРАВ У СУДАХ: 
ЯК ЗА ЙОГО ДОПОМОГОЮ ПІДВИЩИТИ ДОВІРУ ДО СУДУ?

Заступник голови правління Центру політико3правових реформ

канд. юр. наук  Роман Куйбіда

Експерт Центру політико3правових реформ

Тетяна Руда
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редженість розподілу справ цілком залежить від доб-

росовісності конкретного голови суду чи його

заступника.

Деякі суди самостійно або за підтримки проектів

міжнародної технічної допомоги впровадили ком-

п'ютерні програми, що дають можливість автома-

тично розподіляти справи між суддями. До речі,

автоматичний розподіл судових справ передбачено й

низкою законопроектів, зокрема, й проектом Закону

України "Про судоустрій і статус суддів", підготовле-

ним до другого читання.

Міжнародні стандарти

Питання розподілу справ є принциповим з огляду

на забезпечення прав особи на законного суддю і без-

сторонній суд. Саме тому цьому питанню приділяєть-

ся значна увага і на міжнародному рівні.

Міжнародні стандарти відносять питання розподілу

судових справ до компетенції внутрішньої судової ад-

міністрації (п. 14 Основних принципів незалежності

судових органів 1985 р.). Монреальська загальна дек-

ларація про незалежність правосуддя 1983 р. (п. 35)

передбачає, що лише судді мають відповідати за роз-

поділ судових справ між окремими суддями або група-

ми суддів згідно із законодавством або правилами суду.

Слід зазначити, що міжнародні рекомендації не вик-

лючають можливості розподілу судових справ голова-

ми судів, якщо такий розподіл гарантує незалежність

судді та запобігає свавіллю (Висновок "Адміністрація

суду в контексті незалежності суддів" Першої експер-

тної комісії Міжнародної асоціації суддів 1981 р.).

Водночас позиція Комітету Міністрів Ради Європи

більш конкретна і жорстка. Відповідно до принципу

І (2) (е) Рекомендації № (94) 12 "Незалежність, дієвість

та роль суддів" на розподіл судових справ між суддями

не повинно впливати бажання однієї із сторін у справі

або будь-якої особи, яка заінтересована у результатах

розгляду справи. Такий розподіл може здійснюватися,

наприклад, жеребкуванням, через систему автоматич-

ного розподілу за алфавітним порядком або через ін-

шу подібну систему. 

Таким чином, згідно з міжнародними стандартами,

розподіл справ:

1) є внутрішнім питанням організації діяльності су-

дів;

2) повинен гарантувати незалежність судді і запобі-

гати свавіллю чи впливу будь-якої заінтересова-

ної особи;

3) має здійснюватися за системою, що виключає

вплив суб'єктивних чинників.

Досвід європейських країн

Досвід європейських країн показує: для того, щоб

уникнути впливу керівників судів на процес розподілу

справ у судах, часто використовують автоматизовані

комп'ютерні системи. Такі системи запроваджені та ус-

пішно працюють у більшості європейських держав

(зокрема Німеччині, Франції тощо). Використання у

судах автоматизованих систем дозволяє розподіляти

справи між суддями за випадковим принципом та рів-

номірно. 

Роль голови суду у більшості країн зводиться лише

до обрання системи розподілу (наприклад, у Франції,

Швеції). Зокрема, у Франції голова суду на підставі за-

кону визначає порядок розподілу справ після узгод-

ження його зі зборами суддів відповідного суду. До

повноважень голови суду також належить затверджен-

ня складу колегій суддів та палат. 

На відміну від французького досвіду, у Німечин-

ні повноваження голови суду ще більше звужені —

він лише пропонує проект плану розподілу справ.

Такий план щороку затверджує президія відповід-

ного суду. У плані розподілу справ визначаються

колегії, палати, сенати і максимально деталізоване

коло категорій справ, які ними розглядатимуться.

Зазначені структурні підрозділи вільні у виборі

системи розподілу між самими суддями, проте в

будь-якому випадку усі справи розподіляються спе-

ціальними системами в автоматичному порядку і

голова суду, палати, сенату або якась інша особа не

мають жодної можливості розподілити справи на

свій розсуд.

Як у Франції, у Німеччині порядок розподілу справ

може коригуватися шляхом внесення до нього змін за

певних умов: наприклад, якщо відповідна палата вия-

виться переобтяженою великою кількістю справ чи,

навпаки, відчуватиме недостатню кількість роботи;

або якщо повноваження одного із суддів палати будуть

припинені чи він тривалий час не може виконувати їх

через хворобу, або якщо до суду буде призначений но-

вий суддя тощо.

У деяких країнах, де розподіл справ у судах ще не

повністю комп'ютеризований, відповідні повноважен-

ня здійснюють голови судових палат, користуючись

списком суддів в алфавітному порядку. При цьому мо-

жуть враховуватися також поточне навантаження та

спеціалізація конкретного судді (наприклад, у Польщі,

Литві).

Автоматичний розподіл:

перший досвід в українських судах

У деяких українських судах автоматичний розподіл

справ уже запроваджено завдяки ініціативності керів-

ництва відповідних судів. При цьому розроблено різні

комп'ютерні програми, подекуди й самими суддями.

Чи не найшвидше автоматичний розподіл справ (у то-

му числі з урахуванням спеціалізації та навантаження)

випробувано в одному з трьох перших модельних су-

дів — Івано-Франківському міському суді. Працює така

система в Апеляційному суді Харківської області, в од-
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віть у Верховному Суді.

Останнім часом на базі Апеляційного суду Донець-

кої області, Апеляційного суду Івано-Франківської об-

ласті, Івано-Франківського міського суду, Печерського

районного суду м. Києва, Петровського районного

суду м. Донецька, Харківського апеляційного адмініс-

тративного суду та Харківського окружного адмініс-

тративного суду впроваджується нова електронна

система автоматизації діловодства за підтримки про-

екту USAID "Україна: верховенство права" та Корпора-

ції "Виклики тисячоліття". Ця система передбачає,

зокрема, функцію автоматичного розподілу справ між

суддями за методом випадкового числа, яка враховує

спеціалізацію і навантаження суддів. Як показують під-

рахунки, автоматизація діловодства, у тому числі й ре-

єстрації справ, дозволяє у декілька разів зменшити час

на поточну роботу працівників апарату. А підготовка

статистичних звітів здійснюється майже в автоматич-

ному режимі.

Та, на жаль, ще не в усіх судах керівництво готове

впроваджувати ці механізми. Часто голови судів, відчу-

ваючи тягар відповідальності за організаційне керів-

ництво діяльністю суду, не можуть відмовитися від

права розподіляти справи.

Як поширити досвід модельних судів?

У Концепції вдосконалення судівництва для утвер-

дження справедливого суду в Україні відповідно до єв-

ропейських стандартів, що затверджена Президентом

України, у 2006 р. передбачено, що збори суддів відпо-

відного суду повинні вирішувати питання, пов'язані із

запровадежнням спеціалізації суддів, а також затвер-

джувати порядок розподілу заяв і судовиих справ між

суддями, порядок утворення колегій суддів і призна-

чення головуючих, порядок заміщення суддів у разі їх

відсутності. Це найбільш демократичний механізм, що

найкраще відповідає міжнародним стандартам.

Задля втілення положень Концепції в життя переду-

сім слід уніфікувати правила розподілу справ у судах

таким чином, щоб унеможливити втручання суб'єктив-

них чинників у цей процес та забезпечити рівномірне

навантаження на суддів. 

Оскільки згідно з Конституцією України для вирі-

шення питань внутрішньої діяльності судів діє суд-

дівське самоврядування, доцільно, щоб правила

розподілу справ у судах затвердила Рада суддів Украї-

ни. Це, зокрема, прямо випливає з її повноважень

щодо забезпечення незалежності судів і суддів, поліп-

шення стану організаційного забезпечення та здій-

снення контролю за організацією діяльності судів, які

встановлені Законом "Про судоустрій України".

Такі правила можуть передбачати три методи роз-

поділу судових справ. Конкретний метод розподілу

справ у кожному суді може затверджуватися зборами

суддів. Перший — метод автоматичної випадкової ви-

бірки — передбачає наявність комп'ютерної програми,

яка почергово шляхом генерування випадкових чисел

обиратиме суддю для розгляду справ у міру їх надход-

ження та реєстрації. Другий метод — за списком суддів

в алфавітному порядку — полягає у послідовному роз-

поділі справ за списком прізвищ суддів, розміщених за

абеткою. На відміну від попереднього, цей спосіб роз-

поділу може здійснюватися і без допомоги спеціальної

комп'ютерної програми. Третій метод — метод спеціа-

лізації — полягає у поділі справ на категорії і закріп-

лення певної категорії справ за суддею (суддями).

Розподіл справ між декількома суддями, які спеціалізу-

ються на їх розгляді, має здійснюватися одним із пер-

ших двох методів. Так само може здійснюватися

розподіл справ, для яких спеціалізацію суддів не зап-

роваджено, тобто не обов'язково запроваджувати су-

цільну спеціалізацію з усіх можливих категорій справ.

Слід зауважити, що запровадження розподілу справ за

спеціалізацією суддів доцільне лише у судах з великою

кількістю суддів. 

У тих випадках, коли справа підлягає розгляду коле-

гіальним складом суду, добір суддів до колегії повинен

здійснюватися на тих же засадах, на яких обирався

суддя для підготовки до розгляду цієї справи. Головую-

чим у колегії суддів може бути суддя, який здійснював

підготовку справи, або старший за віком суддя, або ін-

ший суддя, що визначатиметься відповідно до правил

розподілу справ. 

Використовуючи будь-який з трьох проаналізова-

них методів розподілу справ, можна забезпечити рів-

номірне навантаження на суддів. Для цього потрібно

враховувати рівень складності справи, що визначати-

меться емпірично у кожному суді та може затверджу-

ватися зборами суддів. Наприклад, найменший рівень

складності може бути присвоєний справам наказного

провадження, матеріалам за заявою про забезпечення

позову чи доказів до подання позовної заяви, справам

про адміністративні правопорушення тощо, а найви-

щий рівень складності — наяскладнішим криміналь-

ним справам, де є кілька підсудних чи епізодів, або про

злочини, за які передбачено покарання у вигляді до-

вічного позбавлення волі тощо.

При розподілі справ, незалежно від обраного мето-

ду, також варто враховувати тимчасову відсутність суд-

ді у зв'язку з відрядженням, відпусткою, хворобою

тощо. Потрібно дещо послаблювати навантаження з

розгляду справ суддям, які поєднують свої функції з ін-

шою діяльністю (наприклад, на адміністративній поса-

ді, у кваліфікаційній комісії суддів тощо). 

Слід також врахувати випадки, коли суддю, який

розглядав справу, необхідно замінити: у разі відводу,

якщо в процесі розгляду суддю звільнено з посади, як-

що він досягнув 65 років або закінчився строк його

призначення, у разі тривалого відрядження чи хво-

роби судді. За таких обставин, щоб запобігти затягу-

ванню судового процесу, потрібно передбачити

можливість перерозподілу цієї справи між іншими суд-
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адями в загальному порядку. При цьому суддя, який роз-

глядав справу, повинен вилучатися з розподілу. 

Результати розподілу справ повинні протоколюва-

тися, а будь-які зміни повинні також фіксуватися з

обов'язковим зазначенням законних підстав. Втручан-

ня у систему розподілу справ з метою спрямування

справи конкретному судді або запобігання її розгляду

певним суддею має тягнути за собою відповідальність,

встановлену законом за втручання у здійснення пра-

восуддя, аж до кримінальної відповідальності згідно

статті 376 Кримінального кодексу. Порушення правил

розподілу справ може стати підставою для відводу суд-

ді, оскільки викликає об'єктивні сумніви у його неупе-

редженості. 

Правила розподілу справ мають бути доступні учас-

никам процесу та іншим відвідувачам суду, а тому їх

слід розмістити на дошці оголошень суду та на Інтер-

нет-сторінці суду.

Впровадження у діяльність судів загальної юрисдик-

ції запропонованих об'єктивних правил розподілу

справ сприятиме прозорості діяльності судів, забезпе-

ченню незалежності суддів, зменшенню проявів ко-

рупції у правосудді та підвищенню громадської довіри

до судової системи. 

Проект

Порядок розподілу судових справ 
у судах загальної юрисдикції

Порядок розподілу судових справ у судах загальної

юрисдикції (далі — Порядок) встановлений з метою

забезпечення права особи на законного суддю у своїй

справі та запобігання впливу суб'єктивних чинників

(бажання сторони чи судді) на розподіл справ у судах. 

1. Цей Порядок встановлює механізм визначення

судді (суддів) для розгляду в суді:

- позовної заяви, заяви у справі наказного чи окре-

мого провадження або справі про банкрутство; заяви

про забезпечення позову чи доказів до подання позов-

ної заяви, заяви про вжиття запобіжних заходів; заяви

(подання) про вирішення судом питання, пов'язаного

з виконанням судового рішення чи рішення іншого

органу (посадової особи), крім випадків, якщо це пи-

тання вирішує той самий склад суду, що розглянув

справу; клопотання про визнання рішення іноземного

суду або надання дозволу на його примусове виконан-

ня; заяви про видачу виконавчого документа на підста-

ві рішення третейського суду, заяви про скасування

рішення третейського суду;

- обвинувального висновку прокурора з матеріала-

ми кримінальної справи, скарги потерпілого про зло-

чин, визначений у частині першій статті 27

Кримінально-процесуального кодексу; подання орга-

ну, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, діз-

нання, досудове слідство, прокуратури; скарги на рі-

шення, дії органу дізнання, досудового слідства, проку-

ратури, які подаються до розгляду кримінальної

справи в суді; справи про застосування примусових за-

ходів медичного характеру; постанови слідчого чи

прокурора про направлення справи до суду для вирі-

шення питання про звільнення особи від криміналь-

ної відповідальності; заяви чи подання, що пов'язані з

виконанням вироку, постанови, ухвали суду, що вине-

сені відповідно до Кримінально-процесуального ко-

дексу України; 

- матеріалів справи про адміністративні правопору-

шення;

- апеляційної скарги (подання), апеляції; 

- касаційної скарги (подання);

- скарги за винятковими обставинами, подання

прокурора про перегляд судового рішення в порядку

виключного провадження;

- заяви про перегляд справи за нововиявленими

обставинами, крім випадків, якщо це питання вирішує

той самий склад суду, що розглянув справу.

2. Правила розподілу судових справ розробляються

у кожному суді з урахуванням цього Порядку і затвер-

джуються зборами суддів, а також переглядаються ни-

ми у разі виникнення потреби. 

Правила розподілу судових справ є доступними для

відвідувачів суду, вивішуються на дошці оголошень су-

ду та розміщуються на відповідній Інтернет-сторінці

суду на офіційному веб-порталі судової влади.

3. Розподіл між суддями судових справ відбувається

одним із методів:

1) автоматичною випадковою вибіркою;

2) за списком суддів в алфавітному порядку;

3) за спеціалізацією суддів.

Метод розподілу справ у кожному суді визначається

Правилами розподілу судових справ.

4. Розподіл справ автоматичною випадковою вибір-

кою здійснюється за допомогою комп'ютерної прог-

рами, в яку вводяться імена суддів цього суду. Після

реєстрації справи програма методом випадкового

числа обирає ім'я одного судді зі списку, якому переда-

ється справа. Ім'я судді, якому розподілена справа, тим-

часово вилучається зі списку розподілу, поки наступні

справи не будуть почергово розподілені між усіма ін-

шими суддями. 

У загальних судах програма може здійснювати роз-

поділ окремо за цивільними, кримінальними, адмініс-

тративними справами, справами про адміністративні

правопорушення.

5. Розподіл справ за списком суддів в алфавітному

порядку здійснюється шляхом розподілу справ у міру

їх реєстрації почергово — в порядку розташування

прізвищ суддів у списку відповідно до абетки. При над-

ходженні справи до суду вона реєструється і розподі-

ляється першому судді зі списку, наступна справа —

другому, і так далі до кінця списку. Далі розподіл почи-

нається спочатку.
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а У загальних судах розподіл може здійснюватися за

списками, складеними окремо для цивільних, кримі-

нальних, адміністративних справ, справ про адмініс-

тративні правопорушення.

6. Розподіл справ за спеціалізацією суддів здійсню-

ється з урахуванням спеціалізації суддів на розгляді

певних категорій справ. 

Список категорій справ і суддів, які на них спеціа-

лізуються, на наступний рік є додатком до правил роз-

поділу справ і затверджується зборами суддів

відповідного суду щороку не пізніше 15 грудня. Якщо

до 15 грудня цього не зроблено, тоді такий список зат-

верджує голова суду.

Під час реєстрації справи відповідальним службов-

цем апарату суду визначається її категорія, після чого

вона передається на розгляд судді, який спеціалізуєть-

ся на розгляді справ цієї категорії. Якщо таких суддів

декілька, тоді розподіл справ між ними після визна-

чення спеціалізації здійснюється автоматичною ви-

падковою вибіркою або за списком суддів в

алфавітному порядку.

Якщо спеціалізацію для певних справ не визначено

(тобто їх може розглядати кожен суддя цього суду) або

у разі відсутності суддів, які спеціалізуються на розгля-

ді таких справ, їх розподіл здійснюється автоматич-

ною випадковою вибіркою або за списком суддів в

алфавітному порядку.

7. Для забезпечення рівномірного навантаження на

суддів збори суддів кожного суду мають право у пра-

вилах розподілу судових справ встановити для кате-

горій справ рівень складності від 1 (найлегша справа)

до 4 (найскладніша справа) залежно від середнього

часу, що необхідний для розгляду справи певної кате-

горії. 

Рівень складності враховується при розподілі справ:

суддя, який отримав справу 2-го рівня складності, не

залучається до розподілу після того, як буде розподіле-

но наступні справи між іншими суддями, один раз;

справу третього рівня — два рази, четвертого рівня —

три рази.

Запровадження рівня складності справ можливе за

будь-якого методу розподілу справ, що визначений

пунктом 3 цих Правил.

8. У разі тимчасової відсутності судді (у зв'язку із

захворюванням, відрядженням, відпусткою тощо) його

ім'я вилучається зі списку суддів для розподілу справ

до моменту його повернення. У разі відпустки чи від-

рядження тривалістю 30 днів і більше ім'я судді вилуча-

ється зі списку за п'ятнадцять днів до початку

відпустки чи відрядження.

9. У разі повернення справи на новий розгляд за

наслідками перегляду у суді вищої інстанції її розподіл

здійснюється за правилами, що діють у суді, з ураху-

ванням тієї вимоги, що суддя, який брав участь у її роз-

гляді, не залучається до розподілу. 

Так само здійснюється розподіл справи у разі відво-

ду (самовідводу) судді, який розглядав справу, або його

вибуття у зв'язку зі звільненням з посади, досягненням

65-річного віку, закінченням строку призначення то-

що, а також у випадку, якщо тривале відрядження чи

захворювання судді перешкоджає своєчасному роз-

гляду справи.

10. Процесуальні питання, пов'язані з виконанням

судового рішення, передаються на розгляд судді за

правилами розподілу справ, що діють у суді, якщо за-

кон не вимагає їх розгляду тим самим складом суду, що

вирішував справу.

11. Для судді, який обіймає адміністративну посаду

в суді, бере участь в органі суддівського самоврядуван-

ня, є членом кваліфікаційної комісії суддів, Вищої ради

юстиції, викладає в Академії суддів України, є представ-

ником України у міжнародній суддівській організації,

збори суддів відповідного суду визначають певний від-

соток робочого часу, що необхідний для виконання

відповідних несуддівських функцій. Такий суддя не за-

лучається до розподілу справ пропорційно до цього

відсотка.

12. У разі об'єднання справ відповідно до процесу-

ального закону об'єднана справа передається на роз-

гляд судді, якому першому була розподілена одна зі

справ, що потім була об'єднана з іншою (іншими).

13. У разі роз'єднання справи відповідно до проце-

суального закону одна справа залишається на розгляді

судді, якому її було розподілено, а розподіл іншої (ін-

ших) здійснюється за загальними правилами, що ді-

ють у суді.

14. У разі необхідності розгляду справи колегіаль-

ним складом суду інші професійні судді вибираються

до складу колегії так само, як і суддя, що був визначе-

ний для підготовки її до розгляду. 

Якщо в суді визначається рівень складності справи,

тоді для залучених до колегії суддів він має бути ниж-

чим, ніж для судді, який здійснює її підготовку.

Головуючим у колегії суддів є суддя, який здійсню-

вав підготовку справи, або старший за віком суддя, або

інший суддя, що визначається відповідно до правил

розподілу справ.

15. Результати розподілу справ фіксуються у відпо-

відних реєстраційних журналах, обліково-статистич-

них картках, алфавітних покажчиках. У разі зміни

судді для розгляду справи відповідно до цього Поряд-

ку у відповідному журналі (обліково-статистичні кар-

тці, алфавітному покажчику) має бути чітко зазначено

підставу для цього.

Якщо звернення до суду подано через канцелярію

суду, тоді відразу після його реєстрації особі, яка пода-

ла звернення, повідомляється ім'я судді, який буде йо-

го розглядати. 

16. Втручання у систему розподілу судових справ

у суді з метою спрямування справи конкретному суд-

ді або запобігання її розгляду певним суддею забо-

роняється і тягне за собою відповідальність,

встановлену законом за втручання у здійснення пра-

восуддя. 
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розподілу судових справ може бути підставою для від-

воду (самовідводу) судді, оскільки викликає об'єктивні

сумніви у неупередженості судді.

17. Державній судовій адміністрації України:

а) оприлюднити цей Порядок на офіційному веб-

порталі судової влади та довести його до відома судів

загальної юрисдикції;

б) апробувати на базі декількох судів усіх рівнів

комп'ютерну програму для розподілу справ відповідно

до цього Порядку;

в) не пізніше 1 грудня 2009 року представити

комп'ютерну програму для розподілу справ на розгляд

Ради суддів України;

г) протягом трьох місяців привести свої акти у від-

повідність до цього Порядку.

18. Судам загальної юрисдикції:

а) не пізніше 15 грудня 2009 року розробити і зат-

вердити на зборах суддів правила розподілу судових

справ;

б) не пізніше 15 днів після затвердження правил

розподілу судових справ, а також після внесення

до них змін направити один примірник правил (з

урахуванням змін) до Державної судової адмініс-

трації України для розміщення на сторінці відпо-

відного суду на офіційному веб-порталі судової

влади.

Література:

1. Моніторинг незалежності суддів в Україні. 2008 рік. / За заг. ред. А. Алексєєва, Центр суддівських студій. —

К.: Поліграф-Експрес, 2008. — С. 28.
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В Україні двічі приймалися документи, що мали

стати основою для проведення судової реформи.

У 1992 р. Верховна Рада України схвалила Кон-

цепцію судово-правової реформи в Україні, яка

основним завданням визначила створення судо-

вої влади як повноцінної і самостійної гілки вла-

ди. Зазначена ціль певною мірою досягнута:

створено систему судової влади, яку хоч і не мож-

на назвати цілком незалежною, але вона принай-

мні спроможна заявляти про проблеми у

досягненні такої незалежності. Однак становлен-

ня судової влади не є самоціллю: судова влада, яка

не забезпечує права на справедливий суд, втрачає

сенс свого існування.

У процесі реформи почали виникати нові

проблеми, які ще більше погіршували забезпечен-

ня права на справедливий суд (зростання коруп-

ції у судах, перевантаження судів, невиконання

судових рішень, невідповідність судівництва ви-

могам Ради Європи тощо). Досвід 15 попередніх

років реформ показав, що усі спроби вирішити

проблеми поодинці без урахування суміжних пи-

тань призводять до появи нових проблем або за-

гострення існуючих. Судова реформа мало

вплинула на функціонування інших державних

інститутів (прокуратури, системи виконання су-

дових рішень, пенітенціарної системи тощо), які

були об'єктом самостійних реформ. Раніше усі ці

реформи були відокремленими і не пов'язувалися

між собою. Навіть у межах судової системи ре-

форми мали переважно точковий, а не комплек-

сний характер. 

Метою нового етапу судової реформи у Кон-

цепції вдосконалення судівництва для утверджен-

ня справедливого суду в Україні відповідно до

європейських стандартів, яку розробила Націо-

нальна комісія із зміцнення демократії та утвер-

дження верховенства права і затвердив у 2006 р.

Президент України, визначено гарантування пра-

ва особи на справедливий суд. Задля цього має бу-

ти проведено узгоджене, комплексне та системне

реформування судівництва як єдиної системи су-

дового устрою і судочинства та усіх інституцій,

які функціонують у взаємодії із судовою систе-

мою.

На заваді правосуддю стоять такі проблеми: пе-

ревантаженість судів справами та недостатня

прозорість їхньої діяльності; залежність суддів та

судів від політичних сил, місцевої влади і зловжи-

вання в судах; недостатнє фінансування судової

влади; незавершеність реформи процесуального

права; неефективність системи виконання судо-

вих рішень. Вирішувати ці проблеми необхідно

на конституційному, законодавчому та організа-

ційному рівнях.

Конституційний рівень

Робота над Концепцією вдосконалення судів-

ництва дозволила виявити низку недоліків у

Конституції України. Зокрема, експерти Ради Єв-

ропи висловили зауваження щодо деяких поло-

жень цих документів, що засновувалися саме на

нормах Конституції. Так, на думку експертів, не

відповідають європейським стандартам поло-

ження про призначення і обрання суддів, оскіль-

ки кар'єра судді залежить від рішень політичних

органів — Президента та Верховної Ради. А крім

того, склад Вищої ради юстиції, яка розглядає і

вирішує низку кадрових питань щодо суддів і пи-

тання їхньої дисциплінарної відповідальності,

не узгоджується з вимогою про те, що не менше

половини, а то й більшість складу такого органу

мають бути представниками суддівського корпу-

су. Сьогодні у її складі не більше чотирьох пред-

ставників суддівського корпусу із двадцяти

членів. 

Ці та інші питання конституційних змін щодо

системи правосуддя також стали предметом роз-

гляду Національної комісії із зміцнення демокра-

тії та утвердження верховенства права у 2008 р.

Вона напрацювала свої пропозиції до розділу

Конституції про правосуддя. Ними передбачено

на конституційному рівні закріпити право на

справедливий суд, а також право особи звертати-

ся до Конституційного Суду з конституційною

скаргою за визначених законом передумов. Сис-

тема судів загальної юрисдикції має бути заснова-

на у повній відповідності до принципів

спеціалізації, територіальності та інстанційності.

ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД 
У КОНТЕКСТІ СУДОВОЇ І ПРАВОВОЇ РЕФОРМ

Голова правління Центру політико3правових реформ 

Ігор Коліушко

Заступник голови правління Центру політико3правових реформ, к.ю.н 

канд. юр. наук  Роман Куйбіда
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дів мають визначатися відповідно до закону. Суда-

ми касаційної інстанції в системі судів загальної

юрисдикції будуть вищі спеціалізовані суди, а

Верховний Суд як найвищий судовий орган у сис-

темі судів загальної юрисдикції має забезпечувати

однакове застосування норм права усіма судами

загальної юрисдикції. Суд одного рівня не може

поєднувати функції різних інстанцій в однакових

справах. 

Слід запровадити безстрокове призначення

суддів судів загальної юрисдикції. Лише для ок-

ремих категорій суддів відповідно до закону мо-

же запроваджуватися випробувальний термін до

трьох років. Процедура призначення суддів, у

тому числі на посаду до суду вищого рівня, має

бути конкурсною. Доцільно передбачити

обов'язкову спеціальну підготовку до суддівської

роботи в Академії суддів. Рішення про призна-

чення на посаду судді прийматиме Вища рада

юстиції за рекомендацією Вищої кваліфікаційної

комісії суддів. 

Правильно було б розмежувати у Конституції

підстави для звільнення судді за рішенням Вищої

ради юстиції (передусім за заявою судді та у разі

допущення грубого або систематичного пору-

шення суддівських обов'язків, що підриває авто-

ритет та довіру до правосуддя), а також підстави

для автоматичного припинення його повнова-

жень (зокрема у разі досягнення ним 65 років,

набрання законної сили обвинувальним вироком

щодо судді, припинення його громадянства, виз-

нання його судом безвісно відсутнім або оголо-

шення померлим). 

Доцільно на конституційному рівні врегулюва-

ти порядок призначення на адміністративні поса-

ди в судах загальної юрисдикції. Так, Голову

Верховного Суду, голову вищого спеціалізованого

суду, їхніх заступників могли б обирати та звіль-

няти збори суддів відповідного суду. Призначення

голів місцевих та апеляційних судів та їхніх зас-

тупників слід віднести до повноважень Вищої ра-

ди юстиції.

Зважаючи на підвищення ролі Вищої ради

юстиції, потрібно змінити підхід до її форму-

вання у такий спосіб, щоб більшість у її складі

становили судді, передусім ті, що вийшли у від-

ставку. 

Таким чином, внесення змін до Конституції у

частині регулювання судоустрою має стати скла-

довою судової реформи, але, вочевидь, — це

справа більш віддаленої перспективи, оскільки

процес внесення змін до Основного Закону дуже

складний. Це не має стати перешкодою для ухва-

лення законів, які б дали можливість розпочати

судову реформу уже зараз, у межах діючої Кон-

ституції.

Законодавчий рівень

Реформа судоустрою і статусу суддів. На ви-

конання Концепції вдосконалення судівництва

Національною комісією підготовлено пакет зако-

нопроектів, два з яких — проекти нової редакції

законів про судоустрій і про статус суддів — у

грудні 2006 р. Президент вніс до Верховної Ради.

Їх було схвалено у першому читанні, але поки

парламент не розглядав їх у другому читанні. Бе-

зумовно, ці законопроекти потребують доопра-

цювання, зокрема, зведення в один документ —

проект Закону "Про судоустрій і статус суддів", але

принципові ідеї, що засновані на Концепції вдос-

коналення судівництва, варто залишити без змін.

Передусім потрібно зруйнувати адміністратив-

ну вертикаль в судовій системі, при якій судді за-

лежать від голів судів, а голови судів від голів судів

вищого рівня. Заміщення адміністративних посад

в судах має здійснюватися на конкурсних засадах

за рішенням органів суддівського самоврядуван-

ня. Одночасно слід позбавити голів судів повно-

важень, з якими вони можуть втручатися у

здійснення правосуддя, тиснути на суддів: зокре-

ма, повноважень, що дають можливість їм розпо-

діляти справи, формувати колегії суддів для

розгляду справ, впливати на добір і кар'єру суддів,

вирішувати питання про розподіл квартир для

них, затверджувати графік відпусток тощо. Фун-

кції голови суду мають бути обмежені представ-

ницькими повноваженнями і контролем за

діяльністю апарату суду.

Кожен етап добору і кар'єри суддів потрібно

чітко визначити законом, щоб мінімізувати вплив

суб'єктивних чинників. Доцільно запровадити

спеціальну підготовку тих, хто претендує на поса-

ду професійного судді, в Академії суддів, подібно

до інтернатури у лікарів. Академія суддів за стату-

сом має бути спеціальним закладом для підготов-

ки кадрів для судової системи, а не вищим

навчальним закладом. Справа у тому, що магістер-

ська освіта, яку дають вищі навчальні заклади чет-

вертого рівня акредитації, означає поглиблене

вивчення теоретичних дисциплін, підготовку фа-

хівців до наукової і викладацької діяльності. Така

освіта далека від напрацювання практичних на-

вичок судді, чого найбільше потребують кандида-

ти на посаду судді. Крім того, Академія суддів не

має бути у підпорядкуванні Державної судової

адміністрації, тобто органу, що здійснює госпо-

дарське обслуговування судової системи. Реко-

мендувати претендента на посаду судді має Вища

кваліфікаційна комісія суддів за результатами ква-

ліфікаційного іспиту шляхом анонімного тесту-

вання — лише так можна забезпечити єдині

підходи щодо добору претендентів та подолати

вплив місцевої влади на цей процес. У результаті
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а конкурсу виводитиметься рейтинг кандидатів на

посаду судді: той кандидат, який показав кращі ре-

зультати, зможе першим вибрати суд, де є вакан-

сія, в якому він бажає працювати; за ним майбутнє

місце роботи вибиратиме наступний кандидат і

так до заповнення останньої вільної суддівської

посади.

Систему оплати праці суддів потрібно встано-

вити законом, а не на рівні підзаконних актів.

Розмір суддівської винагороди слід довести до

рівня, що належним чином задовольнятиме жит-

тєві потреби судді. Разом з тим слід запровадити

декларування доходів, майна і видатків суддів та

членів їхніх сімей та відповідальність за невико-

нання цього обов'язку. Належить чітко визначити

підстави для притягнення суддів до дисциплінар-

ної відповідальності та звільнення судді з посади у

зв'язку з порушенням присяги, створити постійно

діючу Дисциплінарну комісію суддів та службу су-

дових інспекторів, як це визначено Концепцією. 

Щодо змін у системі судів, то доцільно відмови-

тися від Апеляційного суду, що передбачений

чинним Законом "Про судоустрій України" і фак-

тично не створений, а також від військових судів,

що справ майже не розглядають. 

До існуючих судів слід додати лише Вищі ци-

вільний і кримінальний суди, а також окружні кри-

мінальні суди. Створення перших обумовлюється

необхідністю забезпечити право на касаційне ос-

карження у цивільних та кримінальних справах та

право на розгляд справи впродовж розумного тер-

міну. Сьогодні особливо гострою є ситуація в ци-

вільних справах: Верховний Суд хронічно не

встигає розглядати касаційні скарги. Перетворен-

ня розгляду справ у Верховному Суді у конвеєр не

дає йому можливості достатньо уваги приділяти

забезпеченню єдності судової практики, зокрема

через перегляд справ за винятковими обставина-

ми. Створення вищих судів приведе до того, що,

по-перше, з'явиться можливість більш ефективно

й у коротший термін розглядати справи. По-друге,

Верховний Суд зможе нарешті присвятити себе

виконанню своєї основної функції: через перегляд

справ за винятковими обставинами забезпечувати

однакове застосування законів, особливо у різних

судових юрисдикціях. По-третє, одні й ті самі суд-

ді не будуть брати участі у перегляді своїх же рі-

шень, як це є сьогодні у Верховному Суді в

цивільних та кримінальних справах (коли він

здійснює розгляд в касаційному порядку, а потім

за винятковими обставинами).

Окружні кримінальні суди передбачено ство-

рити на базі відповідних палат в апеляційних су-

дах, виходячи з потреб кримінального процесу.

Адже сьогодні вироки, винесені апеляційними су-

дами у першій інстанції у деяких категоріях кри-

мінальних справ, не можуть бути оскаржені в

апеляційному порядку за відсутності відповідної

ланки у судовій системі, що суперечить вимогам

Конвенції про захист прав людини і основопо-

ложних свобод. Передати ці справи районним су-

дам — означало б збільшити і так високе

навантаження на суддів цих судів. Окружні кримі-

нальні суди зможуть перебрати на себе розгляд

цих та деяких інших категорій кримінальних

справ, насамперед тих, де підсудна особа знахо-

диться під вартою. Такі зміни дозволять забезпе-

чити право на апеляційне оскарження, зменшити

навантаження на районні суди і навіть скоротити

поточні видатки на конвоювання підсудних, ре-

конструкцію приміщень судів районного рівня,

пов'язану із необхідністю утримувати підсудних

до початку судового розгляду. Саме в окружних

кримінальних судах доцільно запровадити суд

присяжних, як того вимагає Конституція.

У більш віддаленій перспективі господарські

суди мали б бути інтегровані у систему цивільних

судів. У результаті таких перетворень мають бути

суди цивільної, кримінальної та адміністративної

юрисдикцій. Перші вирішуватимуть спори між

приватними особами, другі розглядатимуть спра-

ви про кримінальні правопорушення, а треті вирі-

шуватимуть спори приватних осіб із владою. 

Реформа кримінальної юстиції. У квітні

2008 р. Президент затвердив Концепцію рефор-

мування кримінальної юстиції України, що також

була підготовлена Національною комісією із зміц-

нення демократії та утвердження верховенства

права. Робочою групою Комісії завершено підго-

товку концептуально нового Кримінального про-

цесуального кодексу, який передбачає: посилення

змагальних засад, передусім на етапі досудового

слідства; запровадження нових правил доказуван-

ня, що має здійснюватися перед судом; зміну ролі

прокурора у кримінальному процесі — на нього

покладається активний нагляд за розслідуванням

справи і підтримання державного обвинувачення;

а також процедуру розгляду окремих категорій

кримінальних справ судом присяжних.

Одночасно має бути реформована система ор-

ганів дізнання і досудового слідства, а також

прокуратури шляхом оновлення статусного зако-

нодавства, щоб ці органи могли належним чином

працювати в умовах реформованого криміналь-

ного процесуального законодавства.

Разом з цим доцільно внести зміни до кримі-

нального законодавства, якими запровадити

інститут кримінального проступку як криміналь-

но-караного діяння, що не становить великої сус-

пільної небезпеки, але заслуговує на стягнення

кримінального характеру (штраф у значному

розмірі, позбавлення спеціального права, арешт

тощо), яке, однак, не матиме наслідком судимості.

Кримінальне провадження у справах про такі
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апроступки має бути спрощеним. Цей інститут

дозволить провести заходи щодо гуманізації кри-

мінального законодавства стосовно окремих

складів злочинів, а також віднести до нього скла-

ди деяких адміністративних правопорушень, що

сьогодні за суворістю санкцій Європейський суд з

прав людини кваліфікує як правопорушення кри-

мінального характеру. Гарантії статті 6 Європей-

ської конвенції про захист прав людини і

основоположних свобод повинні поширюватись

і на провадження у таких справах — законодав-

ство про адміністративні правопорушення їх не

забезпечує.

Реформа системи правової допомоги. Без дос-

тупної і якісної правової допомоги важко говори-

ти про доступність правосуддя. Тому потрібно

створити умови для надання якісної правової до-

помоги, зокрема й за рахунок держави для мало-

забезпечених людей, і не лише у кримінальних,

але й в усіх інших справах. До речі, саме цьому

питанню спеціально присвячено Концепцію

формування системи безоплатної правової до-

помоги в Україні, яку у червні 2006 р. затвердив

Президент. Як експеримент вона передбачає

впровадження різних механізмів для забезпечен-

ня безоплатної правової допомоги, і зараз вони

проходять апробацію у декількох регіонах. З ура-

хуванням результатів апробації слід прийняти за-

кон про правову допомогу, який би визначив

види такої допомоги, стандарти її якості, а також

механізми забезпечення за рахунок держави на-

дання правової допомоги безоплатно або за дос-

тупну плату для особи.

Реформа матеріального адміністративного
права. Трирічна практика адміністративного су-

дочинства дозволила виявити низку проблем у

матеріальному адміністративному праві. По-пер-

ше, матеріальне законодавство передбачає надто

багато випадків, коли суб'єкт владних повнова-

жень має право звертатися з позовом до особи. Як

публічно-правові спори ці справи змушені роз-

глядати адміністративні суди. Хоча у більшості ви-

падків об'єктивної потреби у судовому вирішенні

цих справ немає. Тому доцільно передбачити ін-

ший механізм, за яким адміністративний орган

може прийняти самостійно рішення стосовно

особи, замість звернення з позовом, а особа має

право його оскаржити до адміністративного суду.

Якщо особа цього не робить, рішення адмініс-

тративного органу може бути звернуто до приму-

сового виконання. Реалізація цього варіанту

вимагає змін до відповідних законів, що передба-

чають право органу на подання адміністративно-

го позову до особи, а також до Закону "Про

виконавче провадження".

Досвід адміністративних судів виявляє недо-

статність підстав для перевірки рішень, дій чи без-

діяльності адміністративних органів, оскільки досі

адміністративна процедура чітко не регламенто-

вана. Тому забезпеченню права на справедливий

суд сприятиме прийняття Адміністративного про-

цедурного кодексу. Законодавчого врегулювання

потребує також діяльність щодо видання підзакон-

них нормативно-правових актів та правових актів

індивідуальної дії, укладення адміністративних

договорів. І, безумовно, з юрисдикції судів слід

вилучити справи про накладення на особу адмі-

ністративних стягнень (одночасно із запровад-

женням інституту кримінального проступку) —

цим повинні займатися лише адміністративні ор-

гани, контроль за якими здійснюється в порядку

адміністративного судочинства.

Реформа системи виконання судових рішень.
Право на виконання судового рішення є невід'єм-

ною складовою права на справедливий суд. Біль-

шість справ, що Україна програє у Європейському

суді з прав людини, пов'язана з невиконанням су-

дових рішень. Якщо взяти статистику, то за дани-

ми Департаменту державної виконавчої служби

Міністерства юстиції у 2007 р. залишилися неви-

конаними 39,7 % виконавчих документів, виданих

на підставі судових рішень загальних судів (у

2006 р. — 36,4 %).

Передусім ця проблема обумовлена законодав-

чо встановленим мораторієм на застосування

примусової реалізації майна підприємств, у ста-

тутних фондах яких частка держави становить не

менш як 25%, та неможливостю застосування до

них процедури банкрутства. Альтернативних спо-

собів примусового виконання рішень проти та-

ких підприємств держава не встановила. Також

судові рішення часто не виконуються внаслідок

відсутності необхідних коштів на рахунках дер-

жавного казначейства. Вочевидь, цю проблему не

можна вирішити без змін до бюджетного законо-

давства. Ефективним способом може стати

щорічне передбачення окремим рядком у держав-

ному бюджеті видатків на виконання судових рі-

шень проти державних органів, установ та

підприємств, як це зроблено щодо виконання рі-

шень Європейського суду з прав людини, ухвале-

них проти України.

Також потрібно підтримати ініціативи Мініс-

терства юстиції щодо запровадження недержав-

ної служби виконання судових рішень, яка могла

б стати ефективною у виконавчому провадженні,

сторонами в якому є приватні особи.

Організаційний рівень

Впровадження будь-яких законодавчих новел

неможливе без належного організаційного за-

безпечення цього процесу. На сьогодні треба за-

вершити формування адміністративних судів.
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а Зокрема, необхідно вжити заходів для сформу-

вання складу цих судів, забезпечення їх примі-

щеннями, відповідним обладнанням та іншими

ресурсами. Цих же заходів очікує також значна

частина загальних судів. 

Організаційного вирішення потребують також

питання щодо впровадження Закону "Про доступ

до судових рішень", зокрема, наповнення Єдино-

го державного реєстру судових рішень усіма рі-

шеннями судів загальної юрисдикції. Додаткові

заходи належить вжити стосовно підвищення

прозорості діяльності судів: забезпечити доступ-

ність відвідувачів до залів судових засідань, у тому

числі у судах вищого рівня; поширювати необхід-

ну інформацію про порядок звернення до суду,

організацію і діяльність судової системи через

офіційні сайти, безкоштовні буклети, просвіт-

ницькі радіо- і телепередачі.

До речі, питання розподілу справ між суддями

також не потребувало б законодавчого регулю-

вання, якщо б у судах вистачило волі повсюдно

запровадити систему автоматичного розподілу

справ.

Для того, щоб судова реформа увінчалася успі-

хом, недостатньо прийняти нове законодавство

про судоустрій і статус суддів, а також низку ін-

ших законів. Їх впровадження вимагатиме великої

організаційної роботи, інформаційної підтримки,

а також фінансового забезпечення. У державному

бюджеті слід окремо передбачати видатки на роз-

виток судової системи відповідно до тих змін, які

буде внесено у законодавство. Якщо ми не будемо

проводити реформу, суди щоразу потребувати-

муть більше грошей, ніж у разі її реалізації. Це ті

інвестиції, що є необхідними для утвердження

справедливого суду. 

Безумовно, кожен етап судової реформи харак-

теризується своїми труднощами, але загальними

проблемами є: консерватизм судової системи; не-

достатнє фінансування не лише реформи, а й по-

точної діяльності судів; намагання політичних

сил використати судову реформу для посилення

впливу на суди. Усі ці труднощі супроводжують і

сьогоднішній етап судової реформи. Але якщо не

докладати зусиль до реформування, то на спра-

ведливий суд годі й розраховувати.
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розглянувши матеріали дисциплінарної справи за поданням голови Ради суддів Вінницької області про притяг-

нення до дисциплінарної відповідальності судді Замостянського районного суду м. Вінниці Чезганової А.М., —

ВСТАНОВИЛА:

У поданні ставиться питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Чезганової А.М. за те,

що вона допустила тяганину при розгляді цивільної справи за позовом Кузьмікуліної Т.А. до ЦПТО №1 про понов-

лення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та не нарахованої заробітної плати.

Вивчивши матеріали проведеної перевірки та заслухавши пояснення судді Чезганової А.М., комісія приходить до

висновку про те, що наведені у поданні факти допущених грубих порушень вимог чинного законодавства при

здійсненні правосуддя дійсно мали місце, за що вона підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності.

Так, перевіркою встановлено, що у провадженні даної судді з 26.09.97 року по 29.02.08 року, тобто на протязі

більш 10 років, перебувала вказана цивільна справа, чим нею грубо були порушені вимоги ст.148 УПК України (в

редакції Закону від 1963 року), яка передбачала обов'язок судді справи такої категорії розглянути в семиденний

термін, та вимоги ст.157 чинного ЦПК України про обов'язок суду розглянути справу протягом розумного строку,

але не більше 2 місяців з дня відкриття по ній провадження.

За весь час перебування справи у провадженні суддею Чезгановою А.М. вона призначалася до розгляду 111 (сто

одинадцять) разів. Однак судові засідання переносились в зв'язку з неодноразовими неявками учасників процесу.

Не зважаючи на це, жодні передбачені чинним законодавством міри до цих учасників процесу зі сторони судді

Чезганової А.М. не застосовувалися.

У своєму поясненні суддя Чезганова А.М. вину свою у зазначених порушеннях вимог чинного законодавства

визнала і допущену нею тяганину по цій справі пояснила великою завантаженістю по роботі.

При обранні Чезгановій А.М. виду стягнення комісія враховує те, що вона в цілому характеризується позитивно,

раніш до дисциплінарної відповідальності не притягувалася, в зв'язку з чим приходить до висновку за можливе

обрати їй такий вид дисциплінарного стягнення, як оголошення догани.

На підставі викладеного, керуючись ст.6, 31 ч.1, 32 ч.1, 33—36 Закону України "Про статус суддів України" та ст.77

ч.1 п.3, 82, 96—101 Закону України "Про судоустрій України", кваліфікаційна комісія, —

ВИРІШИЛА:

За допущені умисні та грубі порушення вимог чинного законодавства при здійсненні правосуддя судді

Замостянського районного суду м. Вінниці Чезгановій А.М. оголосити догану.

Рішення може бути оскаржене зацікавленими особами до Вищої ради юстиції України на протязі одного місяці,

починаючи з наступного дня після отримання його копії.

Голова кваліфікаційної комісії М.Г. Поліщук 

Члени кваліфікаційної комісії: А.Г. Ковтун, 

А.В. Суржок, 

В.І. Ковальський, 

В.В. Шундрик, 

Н.В. Продан, 

З.І. Буцяк, 

В.В. Стецюк, 

С.В. Захарчук, 

В.О. Прокопчук

РІШЕННЯ 
Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Житомирського апеляційного округу

16 травня 2008 року м. Житомир

Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Житомирського апеляційного округу у складі:

голови комісії: Поліщука М.Г.,

членів комісії: Ковтуна А.Г., Суржок А.В., Ковальського В.І., Шундрика В.В., Продан Н.В., Буцяка З.І., Стецюка В.В.,

Захарчука С.В., Прокопчука В.О., 



24

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ СУДДІВ УКРАЇНИ  |  ВИПУСК 1(9)  |  2009  |

Рі
ш

ен
ня

 к
ві

лі
ф

ік
ац

ій
ни

х 
ко

м
іс

ій
 у

 д
ис

ци
пл

ін
ар

ни
х 

сп
ра

ва
х

розглянувши матеріали дисциплінарної справи, порушеної на підставі подання члена Ради суддів України

Міщенка С.М. від 07.11.2007 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Суворовського

районного суду м. Херсона Зубова Олександра Сергійовича,

ВСТАНОВИЛА:

У поданні члена Ради суддів України Міщенка С.М. ставиться питання про притягнення до дисциплінарної

відповідальності судді Суворовського районного суду м. Херсона Зубова Олександра Сергійовича в зв'язку з тим, що

ним допущені грубі порушення вимог цивільно-процесуального законодавства та ст. 6 Закону України "Про статус

суддів" при розгляді цивільної справи за позовом Сагайдакова Олександра Михайловича до Державної акціонерної

холдингової компанії "Чорноморський суднобудівний завод" про поновлення на роботі.

У поданні зазначено, що 05 вересня 2007 року до голови Ради суддів України надійшло звернення народного

депутата України, голови комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Верховної Ради

України Джиги М.В., в якому ставилося питання про перевірку колективного звернення акціонерів та трудового

колективу Державної акціонерної холдингової компанії "Чорноморський суднобудівний завод" щодо незаконних

дій, на думку засновників, окремих суддів Миколаївської та Херсонської областей та, зокрема, судді Суворовського

районного суду м. Херсона Зубова О.С., що були допущені ним при розгляді цивільної справи за позовом

Сагайдакова О.М. до вказаної холдингової компанії про поновлення його на роботі.

20 та 21 серпня 2007 року членами Ради суддів України Міщенко С.М. і Ковалем М.П. було здійснено перевірку

цього звернення та встановлено, що 05 червня 2007 року до Суворовського районного суду м. Херсона дійсно

надійшла позовна заява Сагайдакова О.М. до Державної акціонерної холдингової компанії "Чорноморський

суднобудівний завод" про поновлення на посаді голови правління цієї холдингової компанії, яку в цей же день було

передано на розгляд судді цього суду Зубову О.С. Хто саме передав позовну заяву для розгляду Зубову О.С. та яким

чином її було зареєстровано в журналі вхідної кореспонденції суду, достеменно встановити не вдалося. 

Проте в цей же день, тобто 05 червня 2007 року, суддя Зубов О.С. відкрив провадження за цією позовною заявою,

призначив попереднє слухання справи на 16 червня 2007 року, про що нібито повідомив відповідачів.

Згідно ч.2 ст.109 ЦПК України передбачено, що позови до юридичних осіб пред'являються в суд за їхнім

місцезнаходженням. 

Закон не виключає також пред'явлення позову до юридичної особи і за місцем приживання позивача (ч.1 ст.110

ЦПК України). Проте в такому випадку суддя зобов'язаний переконатися у тому, що позивач дійсно проживає на

території населеного пункту, де діє відповідний суд.

Із позовної заяви Сагайдакова О.М. до ДАХК "Чорноморський суднобудівний завод" вбачається, що він проживає

в м. Херсоні по проспекту Ушакова, 68, кв. 40.

Незважаючи на те, що зазначений суднобудівний завод знаходиться в м. Миколаєві і питання про те, чи дійсно

Сагайдаков О.М. проживає в м. Херсоні є надзвичайно принциповим, суддя Зубов О.С. питання про правильність та

законність вибору позивачем місця підсудності своєї справи не перевірив, хоча зобов'язаний був це зробити за

законом.

Також при здійсненні перевірки справи членами Ради суддів України встановлено, що Сагайдаков О.М.

зареєстрованим у м. Херсоні та Херсонській області не значиться, тобто за вказаною адресою він ніколи не

проживав, а тому не мав права на пред'явлення позову в Суворовський районний суд м. Херсона, а суддя Зубов О.С.,

відповідно, не мав законного права на розгляд справи у цьому суді за позовом Сагайдакова О.М.

Перевірка місця проживання позивача у телефонному режимі займає близько 2—3 хвилин, а така ж сама

перевірка з отриманням відповідної довідки — одну—дві доби. Проте суддя Зубов Олександр Сергійович такої

перевірки не зробив і призначив справу до попереднього розгляду.

Призначивши дану справу до попереднього розгляду, суддя Зубов О.С. 05 липня 2007 року нібито направив до

ДАХК "Чорноморський суднобудівний завод" листа про слухання справи 16 липня 2007 року. Проте, хоча такий

РІШЕННЯ 
Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Запорізького апеляційного округу

30 травня 2008 року м. Запоріжжя

Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Запорізького апеляційного округу у складі:

головуючого — голови комісії: Бараненко Л.Я.,

членів комісії: Грушицького А.А., Кочеткової І.В., Савченко Г.В., Комісаренко Л.В., Сажинова В.В., Свєшнікова В.В.,

Ольховця О.М.,
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хлист і є в матеріалах справи, але не зрозуміло, за якою адресою було направлено це повідомлення, бо точної

юридичної адреси відповідача у листі не зазначено. Не зазначалася точна адреса і в наступних листах судді Зубова

О.С. до вказаної холдингової компанії. Насправді, як встановлено членами Ради суддів України під час перевірки,

такі повідомлення відповідачеві суддею Зубовим О.С. взагалі не направлялися.

Про те, що ДАХК "Чорноморський суднобудівний завод" взагалі не повідомлялася про час розгляду справи,

свідчить довідка Суворовського районного суду м. Херсона про перевірку журналу вхідної кореспонденції, згідно з

якою листи до ДАХК "Чорноморський суднобудівний завод", у тому числі лист № 19-к від 16.07.2007 року, на адресу

вказаної компанії протягом усього часу розгляду справи суддею Зубовим О.С. у журналі не реєструвалися.

Про це ж зазначено і в довідці ДАХК "Чорноморський суднобудівний завод", долученої до заяви про перегляд

заочного рішення суду у цій же справі та до апеляції відповідача.

Незважаючи на те, що представник відповідача у судове засідання 16 липня 2007 року не з'явився і не міг

з'явитися,  суд розглянув справу без його участі і призначив її розгляд по суті на 01 серпня 2007 року.

01 серпня 2007 року відповідач у судове засідання також не з'явився і не міг з'явитися, оскільки не був

повідомлений про час розгляду справи у встановленому законом порядку, суддя Зубов О.С. прийняв рішення про

розгляд справи у відсутність відповідача та розгляд справи у заочному порядку. При цьому ухвалу про заочний

розгляд справи, відповідно до ст. 225 ЦПК України, суд не постановив, хоча зобов'язаний був це зробити.

Більш того, принциповим є й те, що позов було пред'явлено не до фізичної, а юридичної особи, яка має

відповідні юридичні реквізити, телефон, факс, електронну адресу, про що суддя мав знати, використати вказані дані

для обов'язкового повідомлення відповідача про час розгляду справи, але цих вимог закону він свідомо не виконав,

ігноруючи покладені на нього обов'язки судді.

У цей же день суд під головуванням судді Зубова О.С. постановив рішення про поновлення Сагайдакова О.М. на

роботі та направив його копію відповідачу, вказавши при цьому вже точну юридичну адресу відповідача. Зазначене

свідчить про те, що суддя таки мав точну юридичну адресу ДАХК "Чорноморський суднобудівний завод". 

Копія рішення дійсно надійшла до ДАХК "Чорноморський суднобудівний завод", бо вже 07 серпня 2007 року

його представник прибув до суду, ознайомився зі справою і вже 09 серпня 2007 року подав заяву про перегляд

заочного судового рішення про поновлення Сагайдакова Олександра Михайловича на роботі, пославшись як на

процесуальні порушення з боку суду, зокрема про неповідомлення відповідача про заявлений позов та

незаконність переходу до заочного розгляду справи і постановлення заочного рішення, про порушення

матеріального права та постановлення рішення всупереч фактичним обставинам справи.

10 вересня 2007 року, не повідомивши час розгляду заяви, суд всупереч вимогам статей 230 та 231 ЦПК України

розглянув її без участі відповідача та фактично без наведення обґрунтованих мотивів залишив цю заяву без

задоволення.

Крім того, при розгляді зазначеної справи суддя Зубов О.С., враховуючи специфіку цієї справи, мав би

переконатися про те, чи не розглядалася аналогічна справа судами Миколаївської області або м. Миколаєва.

Як встановлено під час перевірки членами Ради суддів України, така справа була предметом розгляду

Заводського районного суду м. Миколаєва, рішення якого від 26 квітня 2007 року в задоволенні позову Сагайдакова

О.М. до ДАХК "Чорноморський суднобудівний завод" про поновлення на роботі було відмовлено.

Тому відповідно до п.3 ч.2 ст.122 ЦПК України суддя Зубов О.С. зобов'язаний був перевірити ці обставини і

відмовити у відкритті провадження, чого він безпідставно не зробив.

Вказане рішення Заводського районного суду м. Миколаєва Сагайдаков О.М. оскаржив в апеляційному порядку,

але потім відмовився від позову, у зв'язку з чим ухвалою Апеляційного суду Миколаївської області від 26 вересня

2007 року за його заявою воно було скасовано. Такі дії Сагайдакова О.М. зрозумілі, бо його було поновлено на

роботі рішенням Суворовського районного суду м. Херсона під головуванням судді Зубова Олександра

Сергійовича.

23 листопада 2007 року рішенням Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Запорізького апеляційного

округу по фактам, викладеним в поданні члена Ради суддів України Міщенка С.М. від 07.11.2007 року про

притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Суворовського районного суду м. Херсона Зубова

Олександра Сергійовича, призначена службова перевірка, яка проведена членом Кваліфікаційної комісії суддів

Сажиновим Владиславом Володимировичем.

Перевіркою вказаних обставин, проведеною Кваліфікаційною комісією суддів загальних судів Запорізького

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

м. Херсона Зубова Олександра Сергійовича мали місце.

21 грудня 2007 року Кваліфікаційною комісією суддів загальних судів Запорізького апеляційного округу було

відкрито дисциплінарну справу відносно судді Суворовського районного суду м. Херсона Зубова Олександра

Сергійовича.

Крім того, головуючий ознайомив членів Кваліфікаційної комісії суддів з письмовими поясненнями судді Зубова

О.С. і зачитав їх. 
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про причини своєї неявки на дане засідання комісії, як того вимагає пункт 5.5 розділу V Типового регламенту

роботи кваліфікаційної комісії суддів завчасно не повідомив, про час та місце проведення засідання комісії суддя

повідомлений належним чином. У день засідання Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Запорізького

апеляційного округу 30 травня 2008 року суддя Зубов О.С. направив телеграму комісії, в якій черговий раз прохав

відкласти розгляд дисциплінарної справи відносно нього на наступне засідання комісії. Крім того, суддя Зубов

Олександр Сергійович жодного разу не з'являвся на засідання Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів

Запорізького апеляційного округу, а саме: 21.12.2007 року (суддя знаходився у відпустці), 01.02.2008 року (суддя

перебував на лікарняному), 14.03.2008 року (суддя знаходився на лікарняному), 18.04.2008 року (суддя знаходився

на лікарняному). У зв'язку із зазначеними причинами неявки судді Зубова О.С. на засідання Кваліфікаційної комісії

суддів було продовжено строк притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

Враховуючи вищевказане та той факт, що суддя Зубов Олександр Сергійович завчасно повідомлений належним

чином про засідання Кваліфікаційної комісії суддів, комісія одностайно вирішила розглянути дисциплінарну

справу по суті у його відсутність, оскільки члени комісії схильні вважати, що суддя Зубов О.С. навмисно уникає явки

на засідання комісії.

У поясненнях, направлених до Кваліфікаційної комісії суддів, суддя Суворовського районного суду м. Херсона

Зубов Олександр Сергійович пояснив наступне. 

Цивільна справа за позовом Сагайдакова О.М. до Державної акціонерної холдингової компанії "Чорноморський

суднобудівний завод" про поновлення на роботі надійшла в провадження судді Зубова О.С. у встановленому в суді

порядку з канцелярії з резолюцією голови суду про черговість надходження, як всі інші позови, її зареєстровано в

журналі вхідної кореспонденції.

Перевіривши позов на додержання вимог  ст. 119, 120 ЦПК України, порушень вимог зазначених статей суддею

виявлено не було, в тому числі позивачем була вказана адреса проживання у м. Херсоні пр-т Ушакова, 68, кв. 40.

Суддя зазначив, що по даній категорії позовів ч. 1 ст. 110 ЦПК України надає позивачу право вибору місця подачі

позову, в тому числі пред'явлення даного позову за місцем свого проживання. При подачі таких позовів обов'язок

указати правильне місце проживання покладений на позивача. ЦПК України не передбачено обов'язку судді

перевіряти цю обставину.

Також в своїх письмових поясненнях суддя Зубов О.С. зазначив, що яким способом можна переконатися в

проживанні позивача не встановлюється законом, як і сама така перевірка через адресне бюро законом не

передбачена, та на практиці такого ніхто не робить, як і не передбачено в цих випадках можливості повернення

позову з мотивів, що позивачем не доведене місце проживання, право заперечування цієї обставини покладено на

відповідача в силу п. 2 ч. 1 ст. 116 ЦПК України. При прийомі позову суддя не міг знати про те, що відповідач не

з'явиться.

Разом з тим суддя зазначив, що у судовому засіданні з пояснень позивача, підтверджених свідком, випливало, що

він піддавався нападам у зв'язку зі спробами поновлення на роботі та змушений був виїхати з м. Миколаєва, що

також підтверджувалося постановами правоохоронних органів.

Справа була призначена до попереднього розгляду та на прохання представника позивача йому була видана

повістка з копіями матеріалів по справі для вручення відповідачу про явку представника до суду 16.07.2007 року, що

передбачено п. 5 ст. 74 ЦПК України, яка допускає можливість такого повідомлення відповідача зі згоди сторони, а

даному випадку вони просили про це. Тому адреса на повістці не вказувалася. Копія повістки — повідомлення з

відміткою про вручення надійшла до суду.

Суддя зазначив, що у подальшому для того, щоб переконатися в правильності доставки повістки адресатові,

другу повістку про явку представника до суду 01.08.2007 року, наскільки він пам'ятає, знову з копіями матеріалів по

справі, тому що позивач надавав додаткові копії по справі, відвозив для вручення відповідачу позивач з довіреною

йому особою Трикоз С.В., що повернув копію повістки з підписом працівника канцелярії відповідача завіреною

печаткою. Інші види та способи повідомлення — по телефону, факсу, електронна адреса — можуть бути вико-

ристані як альтернатива, з огляду на те, що повістки направлені були нарочним та надійшли до суду повідомлення

про їх вручення, не було підстав для застосування інших видів повідомлення.

Суддя Зубов Олександр Сергійович зазначив, як йому стало пізніш відомо, при поновленні позивача на роботі,

державним виконавцем була виявлена ця повістка у канцелярії відповідача.

01.08.2007 року в судове засідання представник відповідача також не з'явився.

Також суддя пояснив, що у силу вимог ст.169 ЦПК України суд вже зобов'язаний був розглядати справу по суті.

Зі згоди позивача, а більш навіть із наполягання на цьому, відповідно до ст. 225 ЦПК України, суд постановив

ухвалу про заочний розгляд справи, що відображено в протоколу судового засідання. Суд на підставі зібраних та

досліджених по справі доказів прийняв рішення про поновлення позивача на роботі.

Суддя Зубов О.С. зауважив, що до цього часу не було у справі ніяких відомостей про те, що аналогічна справа

розглядалася судом м. Миколаєва. Встановлення цієї обставини було неможливим ніяким чином.
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засідання, яке відбулося з його участю.

Крім того, суддя зазначив, що представник відповідача пояснив, що ще у початку серпня 2007 року позивач був

поновлений на роботі у встановленому законом порядку, заява же про перегляд була написана та підписана вже

сторонніми особами, які не мали повноваження.

Адреси осіб, які подали заяву про перегляд заочного рішення, у суду не було, викликати їх було неможливо, тому

заява була розглянута без них, але з представником відповідача.

Суддя в своїх письмових поясненнях зазначив, що, на його думку, вони не мали повноважень, тому що в теле-

фонному режимі їм повідомлялося про те, щоб вони надали доручення від засновників, більше вони не з'явилися.

Правильність рішень суду також підтверджена апеляційним судом.

Що стосується того, що суддя, враховуючи специфіку цієї справи, міг переконатися про те, що аналогічна справа

розглядалася судом м. Миколаєва, Зубов О.С. пояснив, що навіть у цей час він не розуміє, яким способом він міг

встановити чи знати про наявність рішення іншого суду м. Миколаєва по такій же справі. Суддя зауважив, що вважає

і зараз, що це неможливо було зробити.

Також суддя зазначив, що суд тільки прийняв рішення про поновлення позивача на роботі, але є закон, який

передбачає порядок його виконання. Засновники не зверталися до суду, що не згодні з його поновленням на роботі

та порядком виконання рішення. Отже, він був поновлений на роботі у встановленому законом порядку. До

наступного часу проти цього рішення подають заяви тільки особи, які не мають повноважень.

Пояснення судді Суворовського районного суду м. Херсона Зубова Олександра Сергійовича, надані Кваліфі-

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

вимог цивільно-процесуального законодавства при розгляді цивільної справи за позовом Сагайдакова Олександра

Михайловича до Державної акціонерної холдингової компанії "Чорноморський суднобудівний завод" про

поновлення на роботі не заслуговують на увагу, оскільки не спростовують фактів допущених ним порушень.

Враховуючи вищевказане та перевіривши доводи подання і матеріали дисциплінарної справи, Кваліфікаційна

комісія суддів загальних судів Запорізького апеляційного округу вважає, що в діях судді Зубова Олександра

Сергійовича містяться ознаки дисциплінарного проступку, внаслідок яких допущені суттєві порушення норм

цивільно-процесуального законодавства України при розгляді вищевказаної цивільної справи, чим порушено

вимоги ст. 6, 10 Закону України "Про статус суддів", згідно яких суддя зобов'язаний при здійсненні правосуддя

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

справ з дотриманням встановлених законом строків; присягав чесно і сумлінно виконувати обов'язки судді,

здійснювати правосуддя, підкоряючись тільки закону, бути об'єктивним і справедливим.

Беручи до уваги характер дій судді Зубова О.С., які компрометують авторитет судової влади, ступінь його

провини, Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Запорізького апеляційного округу вважає, що в діях судді

Суворовського районного суду м. Херсона Зубова Олександра Сергійовича є ознаки дисциплінарного проступку.  

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

пониження кваліфікаційного класу судді.

З огляду на викладене, з урахуванням характеру дій судді Суворовського районного суду м. Херсона Зубова

Олександра Сергійовича Кваліфікаційна комісія вважає, що до нього необхідно застосувати дисциплінарне стяг-

нення у вигляді догани.   

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

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

ВИРІШИЛА:

Судді Суворовського районного суду м. Херсона Зубову Олександру Сергійовичу оголосити догану.

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

його копії.

Голова кваліфікаційної комісії Л.Я. Бараненко

Члени кваліфікаційної комісії: А.А. Грушицький, 

І.В. Кочетков, 

Г.В. Савченко, 

Л.В. Комісаренко, 

В.В. Сажинов, 

В.В. Свєшніков, 

О.М. Ольховець
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розглянувши подання голови Ради суддів загальних судів Кіровоградської області Зубка К.А. № 134 РС від

03.03.2008 року про ініціювання порушення дисциплінарного провадження відносно судді Знам’янського

міськрайонного суду Кіровоградської області Попової Наталі Іванівни, —

ВСТАНОВИЛА:

До Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Дніпропетровського апеляційного округу надійшло подання

голови Ради суддів загальних судів Кіровоградської області Зубка К.А. № 134 РС від 03.03.2008 року про ініціювання

порушення дисциплінарного провадження відносно судді Знам’янського міськрайонного суду Кіровоградської

області Попової Наталі Іванівни по факту грубого порушення цивільно процесуального законодавства України, що

призвело до істотних наслідків.

Так, Крикуненко Сергій Анатолійович 5 січня 2004 року звернувся з позовом до Григораш Юрія Петровича про

стягнення 18 412 грн.

Крикуненко С.А. посилався на те, що в травні 2001 року уклав з відповідачем усний договір про придбання

двокімнатної квартири по вул. Жовтневій, 22, кв. 38 м. Знам'янка, з метою переобладнання в стоматологічний

кабінет. На переобладнання він витратив власних коштів 18 412 грн.

З урахуванням того, що відповідач відмовив йому в спільній діяльності, просив стягнути суму позову.

23 березня 2004 року позивач Крикуненко С.А. помер.

У серпні 2005 року до Григораш Ю.П. з позовом про визнання частково недійсним договору купівлі-продажу

квартири, визнання права власності на 1/2 частину квартири звернулась дружина померлого Крикуненко Олена

Петрівна, яка позов доповнила вимогами про спільну діяльність.

У березні 2007 року позов доповнений. Позивачем також вказана мати померлого Крикуненко Ольга Федорівна

з вимогою про визнання за нею права власності на 1/4 частину спірної квартири.

Рішенням Знам'янського міськрайонного суду від 22 березня 2007 року в позові відмовлено. 

Ухвалою колегії суддів судової палати в цивільних справах Апеляційного суду Кіровоградської області від 18

грудня 2007 року рішення суду скасоване з направленням справи на новий розгляд.

При розгляді справи апеляційною інстанцією встановлено, що судом першої інстанції допущено порушення

норм цивільно-процесуального законодавства, що призвело до знаходження даної справи протягом тривалого

часу у стані правової невизначеності.

Відповідно до ст. 149, 151 ЦПК (1963 року) заява про забезпечення позову вирішується суддею чи судом, який

розглядає справу, на прохання осіб, які беруть участь у справі, або за своєю ініціативою.

У даній справі позовна заява Крикуненка С.А. зареєстрована судом 5 січня 2004 року за № 364.

Ухвала про забезпечення даного позову постановлена суддею за один рік до цього, тобто 4 січня 2003 року.

З порушенням строків підготовки справи до розгляду (до двадцяти днів з дня прийняття заяви ст. 146 ЦПК

(1963)) ухвала про призначення справи винесена 9 листопада 2004 року.

Справа розглянута 22 березня 2007 року з ухваленням рішення. З дня надходження позовної заяви до винесення

рішення термін складає 3 роки, один місяць, 18 днів.

З порушенням вимог ст. 221 ЦПК (1963 р.) провадження в справі у зв'язку зі смертю позивача Крикуненка С.А.

не зупинялось.

Ухвали про притягнення до справи правонаступників у зв'язку зі смертю позивача відсутні.

У серпні 2005 року суд прийняв в даній справі позов дружини померлого Крикуненка С.А. Крикуненко О.П., який

виходить за межі позовних вимог, заявлених померлим.

У позові Крикуненко С.А. ставив питання про стягнення 18 412 грн., а в позові правонаступника, як вказано в

рішенні суду, ставилось питання про визнання частково недійсним договору купівлі-продажу, визнання права

власності, визнання спільної діяльності.

При цьому не взято до уваги, що відповідно до вимог ст. 106 ЦПК (1963 р.), ст. 37 ЦПК (2004 р.) усі дії, вчинені

РІШЕННЯ 
Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Дніпропетровського апеляційного округу

18 вересня 2008 року м. Дніпропетровськ

Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Дніпропетровського апеляційного округу у складі:

головуючого — голови комісії: Живоглядової І.К.,

членів комісії: Ремеза В.А., Федорчук І.Ю., Волошина М.П., Чудного О.В., Кореняка В.К., Середи Н.В., Кропліса Л.В.,

Соловйова М.І.

за участю технічного секретаря — Ковальчук Т.А.,
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особи, яку він замінив.

З порушенням вказаної норми позовна заява Крикуненка С.А. не розглядалась.

Не взято до уваги, що мати померлого Крикуненко О.Ф. в рішенні суду вказана також позивачем шляхом

заявленого додаткового позову, що не передбачено цивільно-процесуальним законодавством.

Колегія суддів вважає, що причиною наведених порушень є недостатнє знання або неправильне застосування

норм процесуального права суддею.

Крім того, в провадженні Апеляційного суду Кіровоградської області знаходилась цивільна справа за апеляцій-

ною скаргою ліквідатора сільськогосподарського підприємства "Суботці" на рішення Знам'янського міськрайон-

ного суду Кіровоградської області від 23 липня 2007 року у справі за позовом Знам'янської об'єднаної державної

податкової інспекції до селянської спілки приватних власників "Зоря України" про визнання безхазяйними бу-

дівельних матеріалів, використаних в процесі будівництва по вулиці Леніна в селі Суботці Знам'янського району, та

визнання права власності на них за державою в особі Знам'янської об'єднаної державної податкової інспекції.

Колегія суддів судової палати в цивільних справах Апеляційного суду Кіровоградської області при розгляді

справи в апеляційній інстанції встановила, що 19 липня 2007 року Знам'янська об'єднана державна податкова

інспекція звернулася до суду з позовом до селянської спілки приватних власників "Зоря України" (далі — СППВ)

про визнання безхазяйними будівельних матеріалів, використаних в процесі будівництва по вул. Леніна в селі

Суботці Знам'янського району, та визнання права власності на них за державою в особі Знам'янської об'єднаної

державної податкової інспекції.

Зазначила, що будівельні матеріали не мають власника, тому їх слід визнати безхазяйними і визнати право

власності на них за державою.

Рішенням Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області від 23 липня 2007 року, винесеним під

головуванням судді Попової Н.І., позов задоволено. Суд дійшов висновку, що будівельні матеріали, які були

використані в незавершеному будівництві спортивного комплексу в с. Суботці Знам'янського району по вул. Леніна,

не мають власника, що є підставою для визнання їх безхазяйними, та визнав право власності на зазначені

будівельні матеріали за державою в особі Знам'янської об'єднаної державної податкової інспекції.

В апеляційній скарзі ліквідатор сільськогосподарського підприємства "Суботці" просив скасувати рішення суду

першої інстанції, ухвалене з порушенням норм матеріального і процесуального права, та ухвалити нове рішення

про відмову в задоволенні позовних вимог, посилаючись на те, що спірне майно, право власності на яке судовим

рішенням визнано за позивачем, перебуває на балансі сільськогосподарського підприємства "Суботці", яке є

правонаступником селянської спілки приватних власників "Зоря України". Про зазначене позивачу було

достовірно відомо, що підтверджується листом від 17 липня 2007 року, який позивач отримав, і передбачені

законом підстави для визнання цього майна безхазяйним відсутні. Власником зазначеного майна є

сільськогосподарське підприємство "Суботці".

В засіданні апеляційного суду представники СП "Суботці" підтримали доводи апеляційної скарги, а представник

позивача та представник СППВ просив її відхилити, оскільки рішення суду відповідає обставинам справи та

вимогам закону.

Колегія суддів вважає, що апеляційну скаргу слід задовольнити частково, а рішення міськрайонного суду —

скасувати із закриттям провадження у справі з наступних підстав.

Матеріалами справи підтверджується, що судом загальної юрисдикції вирішено спір про право власності на

майно, який виник між юридичними особами.

Відповідно до ч. І ст.15 ЦПК України суди розглядають в порядку цивільного судочинства справи про захист

порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових,

земельних, сімейних, трудових відносин, а також з інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ

проводиться за правилами іншого судочинства.

За змістом статей 1, 12 ГПК України спори за участю підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб

(у тому числі іноземних), громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в

установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності, в тому числі, які виникають при

укладенні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів та з інших підстав, відносяться до компетенції

господарських судів.

Оскільки сторонами у справі є юридична особи, то відповідно до ст. 15 ЦПК України та ст.12 ГПК України спір

повинен вирішуватись господарським судом.

За таких обставин суд першої інстанції повинен був відповідно до п.1 ч. 1 ст. 205 ЦПК України своєю ухвалою

закрити провадження по справі, оскільки ця справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

Рішення суду оспорює також юридична особа сільськогосподарське підприємство "Суботці", тому відповідно до

ч. 1 ст. 310 ЦПК України рішення суду підлягає скасуванню в апеляційному порядку із закриттям провадження у

справі з підстав, визначених ст. 205 ЦПК України.
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х Ухвалою судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Кіровоградської області від 21 листопада 2007

року апеляційну скаргу ліквідатора сільськогосподарського підприємства "Суботці" задоволено частково.

Рішення Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області від 23 липня 2007 року скасовано.

Провадження у справі за позовом Знам'янської об'єднаної державної податкової інспекції до селянської спілки

приватних власників "Зоря України" про визнання безхазяйними будівельних матеріалів, використаних в процесі

будівництва по вул. Леніна в селі Суботці Знам'янського району, та визнання права власності на них за державою в

особі Знам'янської об'єднаної державної податкової інспекції закрито.

Згадані порушення виявлені Радою суддів загальних судів Кіровоградської області у зв'язку з надходженням

постанови президії Апеляційного суду Кіровоградської області № 23п-08 від 08 лютого 2008 року.

16 травня 2008 року рішенням Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Дніпропетровського апеляційного

округу було доручено проведення перевірки підстав, викладених у поданні голови Ради суддів загальних судів

Кіровоградської області Зубка К.А., члену Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Дніпропетровського апеля-

ційного округу Кореняку В.К.

Перевіркою, проведеною членом Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Дніпропетровського апеля-

ційного округу Кореняком В.К., встановлено наступне:

Суддею Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області Поповою Н.І. ухвалою від 04.01.2003 р. в

порядку забезпечення позову Крикуненка С.А. до Григораш Ю.П. про стягнення 18412 грн. накладено арешт на

квартиру 38 будинку 22 по вул. Жовтневій м. Кіровограда. При цьому відповідна позовна заява Крикуненка С.А. була

зареєстрована в Знам'янському міськрайонному суді Кіровоградської області лише 05.01.2004 р. 

Таким чином, суддею порушено положення ч. З ст. 151 ЦПК України, згідно яких забезпечення позову до-

пускається лише на стадіях розгляду справи, якщо невжиття заходів забезпечення може утруднити чи зробити

неможливим виконання рішення суду.

У порушення ст. 146 ЦПК України (1963 р.), якою визначався строк підготовки справи до розгляду (до двадцяти

днів з дня прийняття заяви), ухвала про призначення справи до слухання постановлена лише 09.11.2004 р. При цьому

справа призначена до слухання через 62 дні, що також прямо суперечить положенням ст. 148 ЦПК України (1963 р.).

Після смерті позивача Крикуненка С.А. 23.03.2004 р. провадження по справі не зупинялось, хоча п. 1 ч. 1 ст. 221

ЦПК України (1963 р.) передбачено обов'язок суду зупинити провадження у справі в разі смерті громадянина, якщо

спірні правовідносини допускають правонаступництво.

Ухвали про залучення до участі в справі правонаступників позивача, який помер, по справі не постановлялось,

проте в серпні 2005 р. суд прийняв в даній справі позов дружини померлого Крикуненка С.А. — Крикуненко О.П.,

а в подальшому додаткову позовну заяву вже від Крикуненко О.П. і матері померлого позивача — Крикуненко О.Ф.

При цьому, якщо Крикуненко С.А. в позові порушував питання про стягнення 18412 грн., то правонаступниками

вже були заявлені вимоги про визнання частково недійсним договору купівлі-продажу, визнання права власності,

визнання спільної діяльності. У результаті ухвалення 22.03.2007 р. Знам'янським міськрайонним судом Кірово-

градської області рішення про відмову в задоволенні позову фактично були вирішені позовні вимоги правонаступ-

ників, при тому, що позовні вимоги Крикуненка С.А. розглянуті не були. Тим самим прямо порушено положення ст.

106 ЦПК України (1963 р.) і ч. 2 ст. 37 ЦПК України (2004 р.), згідно яких усі дії, вчинені в цивільному процесі до

вступу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку він замінив.

Ухвалою судової палати в цивільних справах Апеляційного суду Кіровоградської області від 18.12.2007 р.

рішення Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області від 22.03.2007 р. скасовано, справа

направлена на новий розгляд до того ж суду іншому судді.

Також в провадженні судді Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області Попової Н.І. знаходилась

цивільна справа за позовом Знам'янської об'єднаної державної податкової інспекції до селянської спілки

приватних власників "Зоря України" про визнання безхазяйними будівельних матеріалів, використаних в процесі

будівництва по вул. Леніна в селі Суботці Знам'янського району Кіровоградської області, та визнання права

власності на них за державою в особі Знам'янської об'єднаної державної податкової інспекції.

Вказана позовна заява Знам'янської об'єднаної державної податкової інспекції надійшла до Знам'янського

міськрайонного суду Кіровоградської області 19.07.2007 р. Того ж дня суддею Поповою Н.І. постановлено ухвалу

про відкриття провадження у справі, попереднє судове засідання призначено на 9 годину 23 липня 2007 р. Ухвалою

Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області від 23.07.2007 р. справа за позовом Знам'янської

об'єднаної державної податкової інспекції призначена до розгляду на той же день 23.07.2007 р. на 11 годину.

Рішенням Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області від 23.07.2007 р., ухваленого під

головуванням судді Попової Н.І., позов задоволено повністю. Суд дійшов висновку, що будівельні матеріали, які були

використані в незавершеному будівництві спортивного комплексу по вул. Леніна в селі Суботці Знам'янського

району Кіровоградської області, не мають власника, що є підставою для визнання їх безхазяйними. Суд визнав

право власності на зазначені будівельні матеріали за державою в особі Знам'янської об'єднаної державної

податкової інспекції.
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апеляційною скаргою сільськогосподарського підприємства "Суботці", яким в апеляційній скарзі зазначено, що

спірне майно, право власності на яке вказаним вище судовим рішенням визнано за позивачем, перебуває на балансі

СП "Суботці", яке є правонаступником селянської спілки приватних власників "Зоря України", рішення Знам'ян-

ського міськрайонного суду Кіровоградської області від 23.07.2007 р. скасовано, провадження по справі закрито,

оскільки справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

Матеріалами справи підтверджується, що Знам'янським міськрайонним судом Кіровоградської області вирішено

спір про право власності на майно, який виник між юридичними особами.

Відповідно до ч. 1 ст. 15 ЦПК України суди розглядають в порядку цивільного судочинства справи про захист

порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових,

земельних, сімейних, трудових відносин, а також з інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ

проводиться за правилами іншого судочинства. За змістом ст. 1, 12 ГПК України спори за участю підприємств,

установ, організацій, інших юридичних осіб (у тому числі іноземних), громадян, які здійснюють підприємницьку

діяльністю без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької

діяльності, в тому числі, які виникають при укладенні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів та з

інших підстав, відносяться до компетенції господарських судів.

Таким чином, спір між сторонами по справі повинен був вирішуватись господарським судом, а ухвалення

Знам'янським міськрайонним судом Кіровоградської області під головуванням судді Попової Н.І. рішення по

вказаній справі є порушенням як ст. 15 ЦПК України і ст. 12 ГПК України, так і вимог п. 1 ч. 2 ст. 122, п. 1 ч. 1 ст. 205

ЦПК України, згідно яких суддя відмовляє у відкритті провадження по справі, а суд своєю ухвалою закриває

провадження по справі, якщо заява (справа) не підлягає розгляду в судах в порядку цивільного судочинства.

Таким чином, вищевикладене підтверджує, що з боку судді Попової Н.І. мали місце грубі порушення положень

цивільно-процесуального законодавства, а, відтак, порушення передбаченого ст. 6 Закону України "Про статус

суддів" обов'язку дотримуватись при здійсненні правосуддя Конституції та законів України. 

Допущені порушення є очевидними, крім того, окремо відзначається, що внаслідок невиконання суддею положень

закону відбулось ухвалення рішення по справі, яка взагалі не підлягала розгляду в порядку цивільного судочинства. 

За таких обставин перевіряючий вважає, що подання голови Ради суддів загальних судів Кіровоградської області

Зубка К.А. про порушення дисциплінарного провадження щодо судді Знам'янського міськрайонного суду Кірово-

градської області Попової Н.І. підлягає задоволенню.

Рішенням Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Дніпропетровського апеляційного округу від 25 липня

2008 року за результатами перевірки та складеної довідки відносно судді Попової Н.І. порушено дисциплінарне

провадження.

З характеристики, наданої головою Апеляційного суду Кіровоградської області, вбачається, що Попова Н.І.

зарекомендувала себе висококваліфікованим юристом, працьовитим і принциповим суддею, володіє спеціальними

знаннями, достатніми для вирішення завдань професійного характеру. Професійний досвід накопичує і оновлює у

міру потреби.

На підставі наведеного, керуючись ст. 10, 31, 32 Закону України "Про статус суддів" та ст. 98, 99, 100, 101 Закону

України "Про судоустрій України", Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Дніпропетровського апеляційного

округу, —

ВИРІШИЛА:

1. Застосувати до судді Знам"янського міськрайонного суду Кіровоградської області Попової Наталі Іванівни

дисциплінарне стягнення у вигляді — догани.

2. Рішення може бути оскаржене до Вищої ради юстиції через Кваліфікаційну комісію суддів загальних судів

Дніпропетровського апеляційного округу не пізніше одного місяця з наступного дня після вручення копії рішення.

Голова кваліфікаційної комісії І.К. Живоглядова

Члени кваліфікаційної комісії: В.А. Ремез, 

І.Ю. Федорчук, 

М.П. Волошин, 

О.В. Чудний, 

В.К. Кореняк, 

Н.В. Середа, 

Л.В. Кропліс,

М.І. Соловйов
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розглянувши подання голови Ради суддів загальних судів Кіровоградської області Зубка К.А. № 261 РС від

25.04.2008 року про ініціювання порушення дисциплінарного провадження відносно судді Світловодського

міськрайонного суду Кіровоградської області Регеші Віктора Олександровича, —

ВСТАНОВИЛА:

До Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Дніпропетровського апеляційного округу надійшло подання

голови Ради суддів загальних судів Кіровоградської області Зубка К.А. № 261 РС від 25.04.2008 року про ініціювання

порушення дисциплінарного провадження відносно судді Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської

області Регеші Віктора Олександровича по факту грубого порушення цивільно-процесуального законодавства

України при розгляді справи за позовом Попова Анатолія Івановича до Акціонерного товариства "Український

інноваційний банк" в особі Світловодської філії про стягнення відсотків по депозитному договору і відшкодування

моральної шкоди, що призвело до негативних істотних наслідків.

Встановлено, що в жовтні 2000 року Попов Анатолій Іванович звернувся в суд з позовом до Акціонерного

товариства "Український інноваційний банк" в особі Світловодської філії про стягнення відсотків по депозитному

договору і відшкодування моральної шкоди. Посилався на те, що між ним та Світловодською філією АТ "Укрінбанк"

09.04.1998 року укладено договір б/н про притягнення особистих коштів громадян у вигляді вкладу. 26.05.2000 року

він прийшов до Світловодської філії  АТ "Укрінбанк" для отримання відсотків по вкладу, оператор банку прийняла

від нього його екземпляр депозитного договору та книжку грошових вкладів, зробила відповідний запис і

повідомила, що він може отримати відсотки в банку. Всі записи в його книжці грошових вкладів оператор зробила

в національній валюті, після чого роздрукувала йому два видаткових ордера і вручила для передачі в касу та

отримання грошей. Він відмовився поставити свій підпис в ордерах, оскільки в них сума вказана в національній

валюті, а не в доларах США. Коли він з цими ордерами намагався вийти з установи банку, служба охорони банку не

випустила його, а тому він вбачає в цьому порушення його права та позбавлення права вільного виходу, чим йому

заподіяно моральну шкоду, яку він оцінює в 200 000 грн. Крім того, до цього часу він не отримав відсотки по

вказаному депозитному договору, тому просив суд зобов'язати відповідача видати йому відсотки в сумі 88,16

доларів США. У позовній заяві ставить питання про притягнення до кримінальної відповідальності директора філії

банку Мєшкова Ю.С. за незаконне позбавлення волі.

Акціонерне товариство "Український інноваційний банк" в особі Світловодської філії звернулося із зустрічним

позовом до Попова Анатолія Івановича про розірвання депозитного договору, захист честі, гідності, ділової

репутації, відшкодування моральної шкоди. В обґрунтування своїх вимог зазначало, що ним не чиниться ніяких

перешкод в отриманні Поповим А.І. відсотків по його вкладу в грошовому еквіваленті до долару США, тобто в

гривнях, як передбачено договором. Умови договору щодо строку, розміру відсотків за користування вкладом не

відповідають чинному законодавству та істотно порушують права банку, тому позивач по зустрічному позову

просив розірвати депозитний договір. Також в позові ставилось питання про відшкодування моральної шкоди в

розмірі 20 000 грн. за розповсюдження Поповим А.І. неправдивої інформації щодо діяльності банку. Проте в ході

розгляду справи АТ "Укрінбанк" відмовилось від цих позовних вимог і просило закрити провадження в справі в

частині відшкодування моральної шкоди.

Рішенням Світловодського міськрайонного суду від 29.06.2004 року в задоволення позову Попова А.І. про випла-

ту відсотків по вкладу та відшкодування моральної шкоди відмовлено. Позов АТ "Укрінбанк" задоволено частково.

Розірвано депозитний договір б/н від 09.04.1998 року, укладений між Поповим А.І. та Світловодською філією АТ "Ук-

рінбанк". Зобов'язано Світловодську філію АТ "Укрінбанк" сплатити Попову А.І. суму вкладу по депозитному догово-

ру та всі нараховані за договором відсотки згідно встановленої банком процедури виплат. Стягнуто з Попова А.І. на

користь Світловодскої філії АТ "Укрінбанк" 4000 грн. моральної шкоди. У задоволенні решти вимог відмовлено.

Ухвалою колегії суддів судової палати в цивільних справах Апеляційного суду Кіровоградської області від

16.11.2004 року рішення Світловодського міськрайонного суду від 29.06.2004 року скасоване з направленням

РІШЕННЯ 
Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Дніпропетровського апеляційного округу

17 жовтня 2008 року м. Дніпропетровськ

Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Дніпропетровського апеляційного округу у складі:

головуючого — голови комісії: Живоглядової І.К.,

членів комісії: Ремеза В.А., Федорчук І.Ю., Чудного О.В., Соловйова М.І., Кореняка В.К., Волошина М.П., Литвина

Ю.М., Кармазіна В.Я., Кропліса Л.В.

за участю технічного секретаря — Ковальчук Т.А.,
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з'ясовано, чи всі позовні вимоги підлягають розгляду в порядку цивільного судочинства, та залишено поза

увагою вимоги Попова А.І. щодо притягнення керівника філії банку до кримінальної відповідальності,

неналежно перевірено доводи й заперечення сторін щодо необхідності зміни або розірвання депозитного

договору, не з'ясовано його правову природу та не враховано вимоги спеціального законодавства, яке регулює

даний договір.

Рішенням Світловодського міськрайонного суду від 22.11.2007 року позов Попова А.І. до АТ "Укрінбанк" в особі

Світловодської філії про стягнення відсотків по вкладу в розмірі 88,16 доларів США та моральної шкоди в розмірі

200 000 грн. залишено без розгляду. Розірвано депозитний договір б/н від 09.04.1998 року, укладений між Поповим

Анатолієм Івановичем та Світловодською філією АТ "Укрінбанк". Ухвалою Світловодського міськрайоного суду від

22.11.2007 року провадження у справі за зустрічним позовом АТ "Укрінбанк" до Попова А.І. в частині відшкодування

моральної шкоди в сумі 20 000 грн. закрите у зв'язку з відмовою від позову.

08.01.2008 року Попов А.І. звернувся із заявою про поновлення строку на апеляційне оскарження вказаного

рішення та подав апеляційну скаргу.

Ухвалою колегії суддів судової палати в цивільних справах Апеляційного суду Кіровоградської області від

12.03.2008 року поновлено строк на апеляційне оскарження рішення Світловодського міськрайонного суду від

22.11.2007 року.

Ухвалою колегії суддів судової палати в цивільних справах Апеляційного суду Кіровоградської області від

01.04.2008 року рішення Світловодського міськрайонного суду від 22.11.2007 року скасоване, а справу направлено

до того ж суду на новий розгляд іншим суддею з підстав, передбачених п.3 ч.1 ст. 311 ЦПК України.

При розгляді справи апеляційною інстанцією встановлено, що судом першої інстанції допущені порушення

норм цивільно-процесуального законодавства, вимоги Інструкції з діловодства та інші помилки, які не були

підставою для скасування рішення, але призвели до знаходження даної справи протягом тривалого часу у стані

правової невизначеності. 

З матеріалів справи вбачається, що справа після апеляційного розгляду 17.12.2004 року повернута до

Світловодського міськрайонного суду і 25.12.2004 року передана в провадження судді Регеші В.О. Проте протягом

майже трьох років вона не знаходила свого вирішення. Лише 27.11.2006 року відбулося перше судове засідання по

розгляду даної справи під головуванням вказаного судді. У зазначений день відбулося два судових засідання:

результатом першого стало постановлення ухвали про закриття провадження у справі за позовом Акціонерного

товариства "Український інноваційний банк" в особі Світловодської філії до Попова Анатолія Івановича про

розірвання депозитного договору, захист честі, гідності, ділової репутації, відшкодування моральної шкоди в сумі

50 000 грн., в другому судовому засіданні суд ухвалив про відкладення справи до 14.12.2006 року за клопотанням

сторін. У подальшому розгляд справи відкладався чотири рази через хворобу позивача або представника банку.

Останній раз в протоколі судового засідання від 16.03.2007 року зазначено  про ухвалення судом про відкладення

розгляду справи без визначення дати, хоча в даному процесуальному документі маються виправлення і відсутній

підпис секретаря. Розгляд справи в частині зустрічного позову з ухваленням рішення відбувся 22.11.2007 року без

участі позивача по первісному позову. При цьому в справі відсутні будь-які документи щодо підтвердження хвороби

сторін та їхніх представників, а також доказів щодо повідомлення учасників судового розгляду про місце та час

проведення судових засідань. Тобто судом не було враховано вимоги ст. 74, 157, 169 ЦПК України.

Також судом проігноровано заявлене в судовому засіданні від 27.11.2006 року клопотання позивача Попова А.І.

про забезпечення повного фіксування судового засідання за допомогою звукозаписуючого технічного засобу. Чим

не виконано вимоги ст.168, ст. 197, п.2-1 розділу XI "Прикінцевих  і перехідних положень" ЦПК України.

Допускались порушення вимог ст. 222 ЦПК України щодо строків  і способу направлення судових рішень (ухвал)

позивачеві, який не був присутній в судовому засіданні, що призвело до порушення його права на своєчасне

одержання та оскарження документа. З порушенням строків, передбачених ст. 196 ЦПК України, направлено

апеляційну скаргу і заяву про поновлення строку разом із справою до апеляційного суду.

З порушенням вимог ст. 126 ЦПК України, п. 3.13, 5.15, 5.16, 11, 13.4 Інструкції  з діловодства в місцевому

загальному суді, затвердженої Наказом Державної судової адміністрації України від 27.06.2006 року № 68, проведені

дії по об'єднанню двох цивільних справ, долученню до справи документів, матеріалів судового розгляду. Внаслідок

цього формування цивільної справи здійснене хаотично, без дотримання послідовності, хронології, матеріали

повторного судового розгляду підшиті до першого тому справи.

Колегія суддів дійшла висновку, що причиною таких порушень є неправильне застосування норм процесуаль-

ного права суддею, недостатні знання вимог діловодства працівниками канцелярії суду, секретарями судового

засідання, відсутність контролю зі сторони голови суду та суддів за роботою працівників суду.

Згадане порушення виявлено Радою суддів загальних судів Кіровоградської області 24 квітня 2008 року з

надходженням на адресу Ради суддів постанови президії Апеляційного суду Кіровоградської області № 46п-08 від

21 квітня 2008 року.
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х 25 липня 2008 року рішенням Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Дніпропетровського апеляційного

округу було доручено проведення перевірки підстав, викладених у поданні голови Ради суддів загальних судів

Кіровоградської області Зубка К.А., члену Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Дніпропетровського апеля-

ційного округу Соловйову М.І.

Перевіркою, проведеною членом Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Дніпропетровського апеляцій-

ного округу Соловйовим М.І, встановлено наступне.

У жовтні 2000 р. Попов А.І. звернувся з позовом до Акціонерного товариства "Український інноваційний банк" в

особі Світловодської філії, про стягнення відсотків по депозитному договору і відшкодування моральної шкоди, і

міськрайонний суд 29 червня 2004 р. справу розглянув по суті  та виніс рішення.

Ухвалою колегії суддів судової палати в цивільних справах Апеляційного суду Кіровоградської області від 16

листопада 2004 р. рішення скасоване з направленням на новий розгляд до того ж суду.

З матеріалів справи вбачається, що після апеляційного розгляду 17 грудня 2004 р. вона повернута до міськ-

районного суду і 25 грудня 2004 р. передана в провадження судді Регеші В.О. 

Протягом майже трьох років справа не знаходила свого вирішення.

Лише 27 листопада 2006 р. відбулося перше судове засідання по розгляду даної справи  під головуванням

вказаного Регеші В.О. У зазначений день відбулося два судових засідання.

Результатом першого стало постановлення ухвали про закриття провадження  у справі за позовом АТ

"Український інноваційний банк" в особі Світловодської філії до Попова А.І. про розірвання депозитного договору,

захист честі, гідності, ділової репутації, відшкодування моральної шкоди в сумі 50 000 грн.

У другому судовому засіданні суд ухвалив про відкладення справи до 14 грудня 2006 р. за клопотанням сторін.  

У подальшому розгляд справи відкладався чотири рази через хворобу позивача або представника банку. 

Останній раз в протоколі судового засідання від 16 березня  2007 р. зазначено про ухвалення судом про

відкладення розгляду справи без визначення дати, хоча в даному процесуальному документі маються виправлення

і відсутній підпис секретаря. 

Розгляд справи в частині зустрічного позову з ухваленням рішення відбувся 22 листопада 2007 р. без участі

позивача по первісному позову. При цьому в справі відсутні будь-які документи щодо підтвердження хвороби

сторін та їхніх представників, а також доказів щодо повідомлення учасників судового розгляду про місце та час

проведення судових засідань. 

Тобто судом не було враховано вимоги ст. 74, 157, 169 ЦПК України.

Проігноровано заявлене в судовому засіданні від 27 листопада 2006 р. клопотання позивача про забезпечення

повного фіксування судового засідання за допомогою звукозаписуючого технічного засобу, чим не виконано

вимоги ст. 168, 197, п. 2-1 розділуXI "Прикінцевих і перехідних положень" ЦПК України.

Порушені вимоги ст. 222 ЦПК України щодо строків і способу направлення судових рішень (ухвал) позивачеві,

який не був присутній в судовому засіданні, що призвело до порушення права на своєчасне одержання та

оскарження документа. 

Всупереч ст. 196 ЦПК України направлена апеляційна скарга і заява про поновлення строку разом із справою до

апеляційного суду.

Не дотримавшись вимог ст. 126 ЦПК України, п. 3.13, 5.15, 5.16, 11, 13.4 Інструкції з діловодства в місцевому

загальному суді, затвердженої Наказом Державної судової адміністрації України від 27 червня 2006 р. № 68,

проведені дії по об'єднанню двох цивільних справ, долученню до справи документів, матеріалів судового розгляду. 

Внаслідок цього формування цивільної справи здійснене хаотично, без дотримання послідовності, хронології,

матеріали повторного судового розгляду підшиті до першого тому справи.

Ухвалою колегії суддів судової палати в цивільних справах Апеляційного суду Кіровоградської області від

1 квітня 2008 р. рішення міськрайонного суду від 22 листопада 2007 р. скасоване, а справу направлено до того ж

суду на новий розгляд іншим суддею з підстав, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 311 ЦПК України.

При розгляді справи апеляційною інстанцією встановлено, що судом першої інстанції допущені порушення

норм цивільно-процесуального законодавства, вимоги Інструкції з діловодства та інші помилки, які не були

підставою для скасування рішення, але призвели до знаходження даної справи протягом тривалого часу у стані

правової невизначеності. Колегія суддів дійшла висновку, що причиною таких порушень є неправильне

застосування норм процесуального права суддею, недостатні знання вимог діловодства працівниками канцелярії

суду, секретарями судового засідання, відсутність контролю зі  сторони голови суду та суддів за роботою

працівників суду.

Порушення виявлено Радою суддів загальних судів Кіровоградської області 24 квітня 2008 р. в зв’язку з над-

ходженням до Ради суддів постанови президії Апеляційного суду Кіровоградської області № 46 п-08 від 21 квітня

2008р.

Перевіркою, проведеною членом Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Дніпропетровського апеляцій-

ного округу Соловйовим М.І., встановлено, що суддя Регеші В.О. несумлінно поставився до своїх обов'язків,
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хдопустив грубі порушення законодавства, не дотримався Конституції та законів України. Тому в його діях є склад

дисциплінарного проступку, в зв’язку з чим є усі підстави для притягнення до дисциплінарної відповідальності судді

Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області Регеші Віктора Олександровича. 

Рішенням Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Дніпропетровського апеляційного округу від 19 вересня

2008 року за результатами перевірки та складеної довідки відносно судді Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області Регеші В.О. порушено дисциплінарне провадження.

З характеристики наданої головою Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області, вбачається,

що суддя Регеші В.О. до виконання своїх обов"язків відноситься добросовісно, має значний досвід у здійсненні

кримінального та цивільного судочинства, додержується вимог, передбачених ст. 5 Закону України "Про статус

суддів"; принциповий, вимогливий до себе та до інших працівників суду.

Вивчивши матеріали дисциплінарного провадження, матеріали перевірки, заслухавши доповідача, Кваліфі-

каційна комісія суддів загальних судів Дніпропетровського апеляційного округу дійшла висновку, що в діях судді

Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області Регеші В.О. має місце дисциплінарний проступок,

оскільки при розгляді ним справи, вказаної у поданні голови Ради суддів загальних судів Кіровоградської області,

були допущені грубі порушення законодавства, що неприпустимі на посаді судді та підривають авторитет судової

влади.

Відповідно до подання голови Ради суддів загальних судів Кіровоградської області Зубка К.А. 299 РС від

02.06.2008 року про ініціювання порушення дисциплінарного провадження відносно судді Світловодського

міськрайонного суду Кіровоградської області Регеші Віктора Олександровича 25 липня 2008 року рішенням

Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Дніпропетровського апеляційного округу було доручено проведення

перевірки підстав, викладених у поданні голови Ради суддів загальних судів Кіровоградської області Зубка К.А.

члену Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Дніпропетровського апеляційного округу Соловйову М.І.

Перевіркою, проведеною членом Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Дніпропетровського апеляцій-

ного округу Соловйовим М.І встановлено наступне.

1 квітня 2008 р. суддя розглянув заяву Кириченка Ю.В. про забезпечення доказів, за результатами розгляду чого

зобов'язав нотаріуса розкрити таємницю нотаріальної дії  особі, яка не є стороною по справі, тобто поклав на

нотаріуса обов'язок, який заборонено законом.

Відповідно до ст. 8 Закону України "Про нотаріат" нотаріуси зобов'язані додержуватися таємниці при вчиненні

нотаріальних дій. На письмову вимогу суду довідки про вчинення нотаріальних дій та документи видаються у

зв'язку з кримінальними, цивільними  або господарськими справами, що знаходяться у їх провадженні.

Разом з тим суддя розглянув заяву свавільно за відсутності у нього позову Кириченка Ю.В. і заведеної ним

цивільної справи. 

Більше того, встановлено і те, що заява Кириченка Ю.В. про забезпечення доказів прийнята суддею при тому, що

цивільна справа за позовом Кириченка Ю.В. до Яковенка Т.П. та Яковенка В.А. про стягнення заборгованості за

договором купівлі-продажу знаходилась на розгляді у іншого судді Світловодського міськрайонного суду.

Також суддя зазначив, що дана ухвала не підлягає оскарженню, що суперечить ч. 4 ст. 135 ЦПК України, яка є

спеціальною нормою і чітко вказує, що оскарження ухвали про забезпечення доказів не зупиняє її виконання, а

також не перешкоджає розгляду справи.

Порушення виявлено Радою суддів загальних судів Кіровоградської області 28 травня 2008 р. в зв’язку з над-

ходженням на адресу Ради суддів постанови президії Апеляційного суду № 59 п-08 від 26 травня 2008 р.

Перевіркою, проведеною членом Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Дніпропетровського апеля-

ційного округу Соловйовим М.І., встановлено, що суддя Регеші В.О. несумлінно поставився до своїх обов'язків,

допустив грубі порушення законодавства, не дотримався Конституції та законів України. 

Тому в його діях є склад дисциплінарного проступку, в зв"язку з чим є усі підстави для притягнення до

дисциплінарної відповідальності судді Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області Регеші

Віктора Олександровича. 

Рішенням Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Дніпропетровського апеляційного округу від 19 вересня

2008 року за результатами перевірки та складеної довідки відносно судді Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області Регеші В.О. порушено дисциплінарне провадження.

З характеристики, наданої головою Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області, вбачається,

що суддя Регеші В.О. до виконання своїх обов"язків відноситься добросовісно, має значний досвід у здійсненні

кримінального та цивільного судочинства, додержується вимог, передбачених ст. 5 Закону України "Про статус

суддів"; принциповий, вимогливий до себе та до інших працівників суду.

Вивчивши матеріали дисциплінарного провадження, матеріали перевірки, заслухавши доповідача,

Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Дніпропетровського апеляційного округу дійшла висновку, що в діях

судді Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області Регеші Віктора Олександровича має місце

дисциплінарний проступок, оскільки при розгляді ним справи, вказаної у поданні голови Ради суддів загальних
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х судів Кіровоградської області, були допущені грубі порушення законодавства, що неприпустимі на посаді судді та

підривають авторитет судової влади.

Рішенням Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Дніпропетровського апеляційного округу від 17 жовтня

2008 року було вирішено об’єднати в одне провадження дисциплінарні провадження за поданням голови Ради

суддів загальних судів Кіровоградської області Зубка К.А. № 261 РС від 25.04.2008 року та № 299 РС від 02.06.2008

року, оскільки вони стосуються одного і того ж судді.

На підставі наведеного, керуючись ст. 10, 31, 32 Закону України "Про статус суддів" та ст. 98, 99, 100, 101 Закону

України "Про судоустрій України", Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Дніпропетровського апеляційного

округу, —

ВИРІШИЛА:

1. Застосувати до судді Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області Регеші Віктора

Олександровича дисциплінарне стягнення у вигляді пониження кваліфікаційного класу судді з 2-го до 3-го.

2. Рішення може бути оскаржене до Вищої ради юстиції через Кваліфікаційну комісію суддів загальних судів

Дніпропетровського апеляційного округу не пізніше одного місяця з наступного дня після вручення копії рішення.

Голова кваліфікаційної комісії І.К. Живоглядова

Члени кваліфікаційної комісії: В.А. Ремез, 

І.Ю. Федорчук, 

О.В. Чудний, 

М.І. Соловйов, 

В.К. Кореняк, 

М.П. Волошин, 

Ю.М. Литвин, 

В.Я. Кармазін, 

Л.В. Кропліс
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