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Маю честь запропонувати вашій увазі пілот�
ний номер «Вісника Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України», який, переконаний, невдовзі ста�
не популярним виданням у суддівських колах, се�
ред практиків і науковців правової сфери.

Ідея створення свого часопису народилася давно
і у 2006 році втілилася в реалізований, завдячуючи
сприянню Агентства США з міжнародного роз�
витку, проект «Інформаційний вісник Вищої ква�
ліфікаційної комісії суддів України». З прийнят�
тям Закону України «Про судоустрій і статус
суддів» Комісія як новостворений постійно діючий
орган у системі судоустрою була наділена більш

широкими повноваженнями, що передбачали забезпечення важливого напряму розвитку судової ре�
форми в країні — формування високопрофесійного корпусу носіїв судової влади, утвердження в Украї�
ні інституту призначення, переведення судді, здійснення дисциплінарного провадження. А відтак, ви�
никла необхідність випуску журналу як офіційного науково�практичного періодичного видання.

Зазначу, що система судоустрою і судочинства в нашій країні є найбільш вразливою гранню суспіль�
ного життя і будь�які новації в її функціонуванні часто стають центром дискусій у політикумі і пре�
сі, що в підсумку не дає об’єктивної картини. Саме тому серед завдань, що виконує Комісія, одним з
основних я вважаю систематичне, об’єктивне і повноцінне інформування громадськості про її робо�
ту. Не скажу нічого нового, якщо зауважу, що прозорість і відкритість у діяльності усіх гілок судо�
вої влади великою мірою визначатиме успіх державної політики у цій сфері.

Рік напруженої праці збагатив колектив Комісії практичним досвідом. Зібрано цінний матеріал
для аналітики під час організації проведення добору кандидатів на посаду судді вперше, в процесі пе�
ревірок у рамках дисциплінарного провадження, і ми готові поділитись цією інформацією з гро�
мадськістю. Нехай вона стане вагомим аргументом на користь реформи національної судової
системи.

Для колективу Комісії дуже важливо презентувати вам, шановні читачі, високоякісний інтелек�
туальний продукт, інформаційне наповнення якого буде актуальним і корисним з точки зору прак�
тичного застосування, задовольнить різнобічні професійні інтереси. Ви матимете змогу постійно
знайомитися з результатами роботи та рішеннями Комісії, нормативними актами внутрішньої ді�
яльності і коментарями до них, матеріалами науково�практичних конференцій із судово�правової
тематики, з аналітикою наукового і прикладного характеру, а також дописувати до журналу,
дискутувати з проблематики, запропонованої до обговорення, висловлювати думки щодо вдоскона�
лення журналу.

У переддень першої річниці створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щиро вітаю
усіх з виходом першого номера «Вісника Вищої кваліфікаційної комісії суддів України». Сподіваюся,
що це видання об’єднає на своїх сторінках усіх, кому не байдуже майбутнє нашої судової системи,
усіх, хто самовіддано працює на благо України.

Ігор Самсін
Голова Вищої кваліфікаційної комісії  суддів України,

суддя Верховного Суду України,
заслужений юрист України,

кандидат юридичних наук

Шановні колеги!



Вельмишановні члени Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України!

Щиро радий привітати вас з нагоди свята — року з початку діяльності постійно діючого органу
в системі судоустрою України — Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Авторитет судової гілки влади у суспільстві формують судді, які високопрофесійно здійснюють
правосуддя і ухвалюють справедливі рішення. Саме тому в стратегії впровадження судової реформи

одним з ключових напрямів було визначено створення дієвого механізму добору суддівських кадрів,
підвищення їхньої кваліфікації та притягнення до відповідальності тих з них, хто порушує Закон.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України, маючи на початку своєї роботи невеликий матері�
альний ресурс, але сконцентрувавши сильний кадровий потенціал та прагнення до плідної праці,

здійснила та продовжує здійснювати велику роботу щодо проведення на належному рівні іспитів
кандидатів на посаду судді вперше, надання рекомендацій про обрання на посаду судді безстроково

та притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.
Без застереження зазначу, що здійснюючи свою відповідальну діяльність, Вища кваліфікаційна комісія

суддів України повною мірою сприяє впровадженню судової реформи в Україні, яка є одним з визначаль�
них напрямів курсу Президента України у побудові та розвитку демократичної правової держави.
Вважаю, що започаткування вами видання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України є своє�

часним і необхідним кроком, спрямованим на висвітлення цілей і завдань судової реформи, доведен�
ня до широкого загалу принципів діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, встанов�

лення прозорості в роботі.
Бажаю вам, щоб набутий в період реформування цінний досвід та новаторський підхід до справи

завжди надавали наснаги у роботі, сприяючи подальшому підвищенню рівня професійності
здійснення правосуддя.

Міцного здоров’я, невичерпного натхнення, блискучих перемог, щастя Вам і Вашим близьким!

З повагою

Голова Комітету Верховної Ради України 
з питань правосуддя С. Ківалов
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Шановний Ігоре Леоновичу!

Від імені Вищої ради юстиції та від себе особисто щиро ві�
таю Вас та всіх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України, а також колектив її секретаріату з річницею від по�
чатку діяльності Комісії.

Сьогодні, в умовах утвердження в Україні верховенства пра�
ва, розбудова справедливого, неупередженого та доступного
правосуддя є одним із найактуальніших пріоритетів у діяльнос�
ті держави.

Саме тому приємно відзначити, що за досить короткий
термін реалізації судової реформи Вища кваліфікаційна комі�
сія суддів України спромоглася зайняти чільне місце в системі
судоустрою, ставши вагомим постійно діючим державним
органом, від якого залежить запровадження ефективного ме�
ханізму формування дійсно високопрофесійного суддівського корпусу, підвищення відповідальності без�
посередньо кожного судді за прийняте рішення, за забезпечення поваги до честі й гідності людини у су�
довому процесі.

Переконаний, що наслідком роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України стануть поповнення
національної судової системи кваліфікованими, високоморальними суддівськими кадрами, здатними здій�
снювати якісне незалежне, неупереджене судочинство, та відновлення довіри громадян до правосуддя.

Хочу побажати Вам, усім членам Комісії та працівникам її секретаріату міцного здоров’я, добробуту,
невичерпної енергії, творчих успіхів та вагомих результатів у професійній діяльності.

З повагою

Голова
Вищої ради юстиції В. М. Колесниченко

Шановні працівники редакції журналу
«Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України»!

Прийміть щирі вітання з нагоди створення журналу «Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів Укра�
їни» та виходу у світ його першого числа.

Приємно відзначити, що за досить короткий строк реалізації судової реформи, Вища кваліфікаційна
комісія суддів України не лише стала вагомою ланкою механізму формування дійсно високопрофесійного
суддівського корпусу, підвищення відповідальності безпосередньо кожного судді за прийняте рішення, за
забезпечення поваги до честі й гідності людини у судовому процесі, але й зробила важливий крок для за�
безпечення гласності, відкритості та прозорості своєї діяльності, заснувавши власне офіційне видання.

Впевнений у тому, що значущість цієї події як для суддівського корпусу, так і для суспільства в цілому
не підлягає сумніву, оскільки відкритість у діяльності Комісії є важливою ознакою демократичності як
судової влади, так і держави.

Зичу журналу набути авторитету серед юридичних видань країни, досвідченого авторського активу,
плідних дискусій на його шпальтах та широкого читацького загалу, а редакційному колективу — міцно�
го здоров’я, добробуту, щастя, життєвої енергії, цікавих матеріалів і проектів та творчої наснаги.

З повагою

Голова
Вищої ради юстиції В. М. Колесниченко
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Д
вадцятиріччя нашої держави ознаменоваJ
не суттєвими позитивними кроками в баJ
гатьох напрямах. Зокрема, значущі зміни

відбуваються в аспекті державотворення та зміцJ
нення влади. Намічені реформи в різних галузях
спонукають до принципово нового бачення майJ
бутнього країни, а отже і до нових шляхів виріJ
шення назрілих проблем. Судова влада тривалий
час перебуває в центрі особливої уваги суспільстJ
ва. Завдяки кардинальній трансформації як у
процесуальній, так і в площині судоустрою, було
подолано бар’єр з кількох судових реформ, який
майже два десятиліття не давав спокою та стаJ
більних гарантій функціонуванню судочинства.

Сьогодні судова влада України стає все сильJ
нішою і незалежною, торуючи нелегкий шлях
оновлення, складнощів і дискусій.

Протягом усього періоду своєї діяльності госJ
подарські суди перебували в епіцентрі всіх соціJ
альних проблем у нашій країні. Зараз вони стаJ
новлять спеціалізовану судову систему, яка заJ
хищає не лише економічні інтереси кожного
господарюючого суб’єкта народного господарJ
ства в цілому, а й активно впливає на формуванJ
ня нових економічних відносин у державі.

Прийняття Декларації про державний сувереJ
нітет України й Акта проголошення незалежJ
ності України, а також реальне забезпечення
прав і свобод громадян, утвердження верховенJ
ства права обумовили необхідність проведення
судовоJправової реформи.

Як і передбачалося Концепцією судовоJпраJ
вової реформи в Україні, структурні зміни судоJ
вої системи мали проходити поетапно, на осноJ
ві розвитку і зміни функцій існуючих судів з поJ
ступовим відокремленням ряду їх підрозділів у
самостійні ланки зі спеціальною підсудністю
або в додаткові судові інстанції.

Важливим етапом у здійсненні судовоJправоJ
вої реформи стало прийняття Верховною Радою
України в 2002 році нового Закону України «Про
судоустрій України».

Протягом 2002—2010 pоків господарське
процесуальне законодавство близько двадцяти

п’яти разів зазнавало змін, які, проте, не мали
впливу на основні принципи здійснення госпоJ
дарського судочинства. Але серед новел законоJ
давства за цей період заслуговують на особливу
увагу норми щодо: підвідомчості господарських
спорів і підсудності справ господарським судам;
запобіжних заходів та забезпечення позову;
особливостей провадження у справах за участю
іноземних суб’єктів господарювання; судового
доручення та інші.

У контексті подальшої реалізації заходів з проJ
ведення судової реформи Верховна Рада УкраїJ
ни 7 липня 2010 р. прийняла Закон України
«Про судоустрій і статус суддів» (далі — Закон),
яким, зокрема, внесла більш як півсотні змін і
доповнень до Господарського процесуального
кодексу України.

Найрадикальніших змін зазнав перегляд ВиJ
щим господарським судом України судових ріJ
шень в апеляційному, касаційному порядку, а
також порядок перегляду постанов Вищого госJ
подарського суду України і скасування так зваJ
ної «повторної касації» та стрибкового оскарJ
ження рішень першої інстанції.

Як позитив серед нововведень окремо відзнаJ
чу запровадження автоматизованої системи доJ
кументообігу суду, зміну процедури відводу судJ
ді та процедури витребування доказів, запровадJ
ження таємниці нарадчої кімнати.

Останні зміни до Господарського процесуальJ
ного кодексу України є, на мою думку, прагненJ
ням не лише удосконалити господарське процеJ
суальне законодавство, але і певним чином уніJ
фікувати його окремі норми з нормами інших
процесуальних галузей — головним чином адміJ
ністративного і цивільного процесуального заJ
конодавства. Одним із актуальних питань на
сьогодні є створення нового Господарського
процесуального кодексу, який закріпить гарантії
справедливого однозначного вирішення госпоJ
дарських спорів, що й стане якісним показниJ
ком судочинства.

Прийнятий Закон, що синтезував вітчизняний
практичний досвід та наукові напрацювання, реJ

16 ВЕРЕСНЯ — ПЕРША РІЧНИЦЯ ЗАСНУВАННЯ КОМІСІЇ

7

Віктор Татьков,
кандидат юридичних наук,
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комендації Венеціанської комісії, яка тричі наJ
давала свої висновки з даного питання і відзнаJ
чила низку позитивних рис, підтвердив виняткоJ
ву роль судової гілки влади в житті держави та
став потужним імпульсом у реалізації реформи.

При цьому зауважу, що судовий захист госпоJ
дарських правовідносин був і залишається одJ
ним із найважливіших чинників становлення і
розвитку економіки України.

Двадцять років функціонування системи госJ
подарських судів України засвідчили невичерпJ
ний професійний потенціал працівників. Тож
формування кадрової політики, за якою стоять
фахові знання, розуміння обов’язку судді, беззаJ
перечне дотримання суддею законодавства, заJ
безпечення реалізації права кожного на спраJ
ведливий суд, захист прав та інтересів, в ієрархії
завдань, покладених на господарські суди, посіJ
дає чільне місце.

Давньогрецький філософ Піфагор стверджуJ
вав: законодавство має бути голосом розуму, а
суддя — голосом закону.

Рік тому згідно із Законом тринадцять кваліJ
фікаційних дисциплінарних комісій суддів було
об’єднано в єдиний орган — Вищу кваліфікаційJ
ну комісію суддів України, на яку покладено
функції наповнення суддівського корпусу кадJ
рами, добір кандидатів на посаду судді вперше, в
тому числі проведення щодо них спеціальної пеJ
ревірки та прийому кваліфікаційного іспиту;
внесення до Вищої ради юстиції рекомендації
про призначення кандидата на посаду судді для
подальшого внесення відповідного подання
Президентові України; надання рекомендації
про обрання на посаду судді безстроково або
відмови в наданні такої рекомендації; визначенJ
ня потреби в державному замовленні на профеJ
сійну підготовку кандидатів на посаду судді у
Національній школі суддів України; прийняття
рішення про відсторонення судді від посади у
зв’язку з притягненням його до кримінальної
відповідальності на підставі вмотивованої поJ
станови Генерального прокурора України; розJ
гляд заяв та повідомлень про дисциплінарну відJ
повідальність суддів місцевих та апеляційних
судів та за наявності підстав порушення дисципJ

лінарних справ і здійснення дисциплінарного
провадження; прийняття рішення за результатаJ
ми дисциплінарного провадження і за наявності
підстав застосування дисциплінарного стягненJ
ня до суддів місцевих та апеляційних судів;
прийняття рішення про дострокове зняття заJ
стосованого до судді дисциплінарного стягненJ
ня; здійснення інших повноважень, передбачеJ
них законом.

Працюючи до прийняття Закону на громадсьJ
ких засадах, кваліфікаційні комісії постійно
наштовхувалися на певні проблеми у здійсненні
своїх функцій. Зокрема, слабким місцем у проJ
цедурі добору суддівських кадрів вважалися кваJ
ліфікаційні іспити.

Втім, Закон України «Про судоустрій і статус
суддів» чітко окреслив функції і повноваження
Комісії як постійно діючого органу в системі суJ
доустрою.

Свою роботу Комісія розпочала з досить неJ
простого і, на мою думку, виваженого кроку —
28 березня розпочався прийом документів канJ
дидатів на посаду судді вперше. Анонімне тестуJ
вання, у якому, як уже відомо, взяли участь
3400 претендентів, довело, що орієнтири обрано
правильні, підтвердженням цьому став і кваліJ
фікаційний іспит, що передбачав виявлення виJ
сокого рівня знань майбутнього судді як у теореJ
тичному, так і практичному аспекті. Особливо
імпонує, що таким неупередженим, попри всіJ
лякі закиди, шляхом судова система отримає
кваліфікованих спеціалістів. Вважаю цілком лоJ
гічним суттєве розширення повноважень, завJ
дяки чому Комісія отримала право звертатися до
підприємств, установ, організацій, судів із запиJ
тами щодо діяльності кандидатів на посаду судJ
ді вперше. Така форма іспитів та ускладнення
процедури призначення на посади суддів госпоJ
дарських судів у найближчому майбутньому
дасть відчутний позитивний результат у їх кадJ
ровому забезпеченні.

Варта уваги система розподілу кандидатів, що
ґрунтується на результатах моніторингу забезпеJ
чення кадрами судових установ та кваліфікаційJ
ному відборі на заміщення вакантних посад у
судах. У цьому контексті зазначу, що встановJ
лення додаткових кваліфікаційних вимог щодо
стажу для окремих категорій суддів не позбавляє
рівних можливостей доступу до посади, а навпаJ
ки — стимулює кандидатів до професіонального
вдосконалення.

Однією з особливих функцій, покладених на
Комісію, є контролююча. Гарантією реалізації
права на доступ до правосуддя є можливість
притягнути служителя Феміди до дисциплінарJ
ної відповідальності, і це той дієвий профілакJ
тичний захід, який якщо не унеможливить, то
суттєво зменшить кількість порушень законоJ
давства з боку суддів. До того ж служба дисципJ
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В анонімному тестуванні взяли
участь понад

3400
претендентів



лінарних інспекторів має змогу вивчити обґJ
рунтованість скарги на дії судді безпосередньо
на місцях.

Тож Вища кваліфікаційна комісія суддів УкраJ
їни — це інституція, повноваження якої дозвоJ
ляють змінити формат судової системи таким
чином, щоб суддя, пройшовши всі етапи відбоJ
ру, рекомендацій, переведень, був підготовлеJ
ний здійснювати судочинство на належному
рівні, а національна судова система відповідала
високим світовим стандартам.

Усього рік минув з часу прийняття Закону, але
позитивні зміни очевидні. Зрозуміло, що чимаJ
ло проблем залишається, втім поступальний рух
вперед, заданий проголошеним владою курсом
реформ, дає можливість переосмислювати,

удосконалювати законодавство і приходити до
єдиного знаменника з багатьма плюсами.

Своєю діяльністю, що за роки незалежності
набула нового змісту, судова влада сьогодні конJ
кретними діями демонструє прагнення до змін.
Власне, цього від неї очікує суспільство, яке хоче
жити у демократичній державі європейського
типу, найбільшою цінністю якої є верховенство
права, утвердження і забезпечення прав і свобод
людини.

Робота Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України, без сумніву, — одна із найвідповідальJ
ніших ділянок судоустрою і її активна участь у
реформуванні державного механізму з метою інJ
теграції в світову та європейську правові систеJ
ми заслуговує на високу оцінку.
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Шановний Ігоре Леоновичу!

Від імені Вищого адміністративного суду Украї�
ни, суддівського корпусу адміністративних судів
України та особисто щиро вітаю з річницею засну�
вання Вищої кваліфікаційної комісії суддів як
постійно діючого органу в системі судоустрою
України та з нагоди виходу першого номера «Вісни�
ка Вищої кваліфікаційної комісії суддів України».

Прийнятим у липні минулого року Законом Укра�
їни «Про судоустрій і статус суддів» Вищій квалі�
фікаційній комісії суддів України відведено вагому
роль у реалізації завдань судової реформи: забезпе�
чення стабільного і своєчасного наповнення суд�
дівського корпусу професійними кадрами, якісного
удосконалення фахового рівня суддів, підвищення їх
статусу у суспільстві.

Високо цінуємо той вагомий внесок, який Комісія
робить у справі формування суддівського корпусу
адміністративних судів України.

Безсумнівно, досить логічним на цьому етапі є за�
провадження нового видання — «Вісник Вищої ква�
ліфікаційної комісії суддів України», в якому вис�
вітлюватимуться відомості про діяльність Комісії,
порядок добору суддів, підвищення їх кваліфікації, а
також питання дисциплінарного провадження що�
до суддів тощо.

Цього урочистого дня дозвольте побажати, щоб високий професіоналізм, самовідданість та сумлінна
праця членів Комісії були високо оцінені юридичною спільнотою та українським суспільством у цілому.

Вам і Вашим колегам зичу твердості духу, мудрості й терпіння, нових здобутків в ім’я нашої Батьківщини!

З повагою 

Голова Вищого адміністративного
суду України О. Пасенюк



Шановний Ігоре Леоновичу!

Щиросердно вітаю Вас із нагоди створення та виходу у світ першого номера офі�
ційного друкованого видання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України!

Із прийняттям 07 липня 2010 року Закону України «Про судоустрій і статус
суддів» розпочався перший етап реформування українського судочинства. Виз�
начений Законом статус Вищої кваліфікаційної комісії суддів України як пос�
тійно діючого органу в системі судоустрою України створив умови для забез�
печення стабільного, своєчасного, якісного наповнення судів професійними кад�
рами, ефективного та об’єктивного розгляду питань про дисциплінарну відпо�
відальність суддів.

Нещодавно проведені анонімне тестування та кваліфікаційний іспит кандидатів на посаду судді вперше
засвідчили посилення інтересу громадськості до діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та
усіх державних органів у системі судоустрою. А отже, важливість і актуальність появи «Вісника Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України» не викликають сумнівів.

Переконаний, що нове видання сприятиме ефективному виконанню завдань, поставлених перед Комісією,
формуванню професійного корпусу суддівських кадрів, реалізації прав громадян на інформацію, гарантова�
них Конституцією та законами України.

Щиро зичу «Віснику Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» здобути беззаперечний авторитет
серед спеціалізованих юридичних видань і визнання широкого читацького загалу. А редакційному колекти�
ву бажаю міцного здоров’я, добробуту, творчих успіхів та натхнення у втіленні всіх задумів на благо на�
роду України!

З повагою

Голова вищого спеціалізованого суду України 
з розгляду цивільних і кримінальних справ   Леонід Фесенко

Шановний Ігоре Леоновичу!

Від імені Ради суддів загальних судів радий привітати членів Вищої кваліфіка�
ційної комісії суддів України із річницею!

Своєю щоденною працею ви сприяєте підвищенню авторитету судової влади,
забезпеченню верховенства права, належного захисту прав і свобод людини та
інтересів держави.

Із прийняттям 7 липня 2010 року Закону України «Про судоустрій і ста�
тус суддів» розпочалося реформування українського судочинства. Визначе�
ний Законом статус Комісії як постійно діючого органу в системі судоуст�
рою України створив умови для забезпечення якісного, стабільного, своєчасного наповнення судів професій�
ними кадрами, об’єктивного розгляду питань про дисциплінарну відповідальність суддів.

Важливість набуття Вищою кваліфікаційною комісією суддів України нового статусу є беззапереч�
ною — це ще один крок до утвердження у державі компетентного та незалежного суду.

На вас покладена відповідальна місія щодо формування високопрофесійного корпусу суддівських кадрів.
Можливість притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності за невиконання обов’язків або порушен�
ня закону є необхідною гарантією дотримання суддями принципів справедливості та законності і сприяє ді�
євому та ефективному судочинству в Україні.

Переконаний, що ваш професійний досвід, невичерпна енергія й висока відповідальність і надалі слугува�
тимуть розвитку правосуддя й зміцненню української державності.

Щиро бажаю успіхів, злагоди, плідної праці, професійної наснаги та нових досягнень на благо українсько�
го народу!

З повагою

Голова Ради суддів загальних судів Павло Гвоздик
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У
статті вказано критерії
оцінювання та кваліфікаJ
ційні оцінки суддів у ПорJ

тугалії. Зазначено про можливі
шляхи використання цього досJ
віду для оцінювання якості знань
та здібностей суддів в Україні.

Ключові слова: оцінювання,
суддя, критерії оцінювання,
кваліфікаційна оцінка.

Мельник Н.Г. ПортугальJ
ская система оценки професJ
сиональной деятельности суJ
дьи и пути её использования в
Украине.

В статье указаны критерии
оценивания и квалификационJ
ные оценки судей в Португалии.
Указано о возможных путях исJ
пользования этого опыта для
оценивания качества знаний и
способностей судей в Украине.

Ключевые слова: оценивание,
судья, критерии оценивания,
квалификационная оценка.

Melnyk M.G. Portuguese sysJ
tem of estimate of judge’s profesJ
sional activity and ways of its
using in Ukraine.

The criteria of estimating and
qualification ratings of judges in
Portugal are showed in the article.
There showed about probable
ways of using of this experience
for estimating of quality of
knowledge and abilities of judges
in Ukraine.

Key words: estimating, judge,
criteria of estimating, qualificaJ
tion rate.

Мета статті полягає у встаJ
новленні основних положень

оцінки професійної діяльності
судді у Португалії та визначенJ
ні шляхів її використання в
Україні.

Звернення до наукових здоJ
бутків вчених, які працювали,
а деякі з них — продовжують
плідно працювати у напрямку
дослідження проблем судоусJ
трою, свідчать, що питання
оцінювання якості діяльносJ
ті судді щодо відправлення
правосуддя не були проанаJ
лізовані. Так, слід відзначиJ
ти роботи В.Д. Бринцева [2],
Л.Є. Виноградової [3], І.Є. МаJ
рочкіна [4], А.А. Стрижака [5]
та інших.

У Португалії конституційJ
ним органом самоврядування
португальських суддів є Вища
Рада. Вона не належить до орJ

Микола Мельник,

кандидат юридичних наук,

заслужений юрист України,

член Вищої кваліфікаційної комісії суддів

України

В Україні вперше за роки незалежності запроваджено відкриті,
прозорі процедури кадрового добору та відбору на посаду судді,
відповідні Закону України «Про судоустрій і статус суддів» [1].
Практика проведення цих процедур показала спроможність гаF
рантувати ретельний з професійної точки зору відбір кандидатів
на набуття статусу судді завдяки поетапному проходженню тестуF
вання та складання кваліфікаційного іспиту. Однак запровадженF
ням тільки таких процедур складно вирішити усі проблеми гаранF
тування відправлення правосуддя високопрофесійними суддями.
Необхідна також оцінка рівня професійності судді, його моральних
якостей як достатніх для виконання професійних обов’язків.
У цьому контексті корисним буде досвід Португалії, де вже досить
давно існує система оцінки професійної діяльності судді, завдяки
якій забезпечується законність при вирішенні питання про дисF
циплінарну відповідальність судді, а також визначаються підстави
для прийняття рішення про доцільність перебування особи на відF
повідній посаді.

Португальська система
оцінки професійної
діяльності судді
та шляхи її використання в Україні



ганів державного управління,
але виконує, по суті, адміністJ
ративні функції, не контролюJ
ється жодним центральним
або регіональним урядовим
органом. Вища Рада відповідає
за призначення, переведення,
підвищення у посадах, оцінку
та застосування дисциплінарJ
них заходів до суддів і з цією
метою наділена фінансовою та
адміністративною автономією.
Її рішення можна оскаржувати
у Верховному суді.

Існує орган у складі 20 інсJ
пекторів, розподілених по 20
географічних ділянках, до
обов’язків яких входить викоJ
нання процедур оцінки та
дисциплінарні питання. З 20
інспекторів один є інспектоJ
ромJкоординатором, який має
завдання гармонізації та станJ
дартизації процедур інспектуJ
вання. Він призначається ВиJ
щою Радою за поданням її
Голови.

Кандидати на посади інсJ
пекторів, на яких вони моJ
жуть працювати 3 роки (з
можливістю одноразового
продовження цього терміну
ще на 3 роки), вибираються з
числа суддів апеляційних суJ
дів, які отримали найвищу
кваліфікаційну оцінку «Дуже
добре», або, як виняток, з
числа суддів судів першої інJ
станції, що мають кваліфікаJ
ційну оцінку «Дуже добре», а
також не менше 15 років висJ
луги. Вибори з числа кандидаJ
тів проводяться таємним гоJ
лосуванням на пленарному
засіданні Вищої Ради. Усі канJ
дидати на посади інспекторів
повинні мати визнані якості:
безсторонність, відповідні інJ
телектуальний рівень та техJ
нічну підготовку, вміння наJ
лагоджувати стосунки та кеJ
рівні навички. У разі необхідJ
ності проведення дисципліJ
нарного провадження проти
судді апеляційного суду або
судді Верховного суду Вищою
Радою призначається суддя з
числа суддів Верховного суду
або навіть з числа суддів у відJ

ставці, який носить титул
Надзвичайного інспектора.

Процедури оцінки реалізуJ
ються інспектором тієї ділянJ
ки, де на поточний момент виJ
конує свою роботу суддя, який
піддається оцінюванню. Разом
з тим, інспектуванням охопJ
люється весь період часу від
останньої перевірки, і якщо
суддя переводився до інших
судів, інспектор має перевіриJ
ти його роботу в усіх цих судах,
навіть тих, що знаходяться за
межами визначеної йому геоJ
графічної ділянки.

Суддям можуть виставлятиJ
ся такі кваліфікаційні оцінки:
«Дуже добре», «Добре з відJ

знакою», «Добре», «ЗадовільJ
но» та «Незадовільно» (ПогаJ
но). Кваліфікаційні оцінки
«Дуже добре» та «Добре з відJ
знакою» необхідні для того,
щоб отримати доступ до посад
апеляційних судів. При цьому
квота суддів у Верховному суJ
ді (3/5) заповнюється тільки
суддями, які приходять з апеJ
ляційних судів. Для суддів суJ
дів першої інстанції, щоб
обійняти посаду судді у спеціJ
алізованих судах (судах у сіJ
мейних справах, з трудових
суперечок, кримінальних суJ
дах, де розглядаються справи
щодо злочинів, покарання за
які становить 5 років позбавJ
лення волі або більше, тощо),
повинні мати одну з цих двох
кваліфікаційних оцінок на доJ

даток до десяти років вислуги.
Кваліфікаційна оцінка «НезаJ
довільно» (Погано) тягне за
собою відсторонення судді від
виконання його функцій та
відкриття дізнання щодо його
нездатності виконувати свої
функції.

Зазвичай усі судді судів перJ
шої інстанції піддаються оціJ
нюванню після першого року
роботи і далі — раз на чотири
роки. Ті судді, які отримали
кваліфікаційну оцінку, гіршу
ніж «Добре», мають піддаватиJ
ся перевірці та оцінюванню
через два роки після початку
останньої перевірки. КваліфіJ
каційна оцінка, виставлена

більше аніж 4 роки тому, вваJ
жається застарілою, за винятJ
ком ситуацій, коли це правило
не є застосовним до судді.
У разі, якщо суддя не має кваJ
ліфікаційної оцінки і вона не
може бути до нього застосоваJ
на, вважається, що його оцінка
є «Добре».

У португальській системі
судді приходять на свої посади
із школи суддів (Центру судJ
дівських студій), що належить
до системи Міністерства юстиJ
ції. Ті, кого Центром визнано
гідними посади, розподіляJ
ються за рейтингом, що переJ
дається до Вищої Ради, яка
призначає їх на посади до судів
по всій території країни. ВідJ
так, перше оцінювання після
року роботи має дуже високу
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вагу для Вищої Ради, оскільки
воно дає можливість своєчасJ
но виявити проблеми і запоJ
бігти їм у подальшій кар’єрі
молодого судді.

Регулярні оцінювання суддів
апеляційних судів не провоJ
дяться, проте Вища Рада може
прийняти рішення про переJ
вірку роботи будьJякого судді
апеляційного суду.

Судді апеляційних судів таJ
кож можуть звернутися з проJ
ханням про окрему оцінювальJ
ну перевірку їхньої роботи в
цих судах у разі, якщо вони
відповідають вимогам для канJ
дидатів у судді Верховного суJ
ду. З цією метою призначаєтьJ

ся суддя Верховного суду, який
має титул Надзвичайного інсJ
пектора, подібно до того, як це
робиться у дисциплінарному
провадженні.

Кожного року у листопаді
Вища Рада затверджує план
перевірок на наступний рік,
дбаючи про те, щоб кожен судJ
дя був підданий перевірці раз
на чотири роки. Це робиться
для того, щоб протягом своєї
кар’єри всі судді з однаковим
стажем були піддані однаковій
кількості перевірок. Крім того,
це дозволяє суддям дізнатися
про своє включення до плану
перевірок на певний рік і у раJ
зі, якщо їхня перевірка у плані
відсутня, подати протест. СудJ
дя має бути попереджений про
прибуття інспекторів за 30 днів
до початку перевірки.

Критерії діяльності інспекJ
цій визначаються Законом про
Статут суддів та Положенням
про судову інспекцію Вищої
Ради. Кваліфікаційна оцінка
має враховувати рівень викоJ
нання суддею своїх обов’язків;
обсяг, складність та організаJ
цію дорученої судді роботи;
його вміння вдаватися до
спрощених процедур; умови
виконання роботи; технічну
підготовку судді; його інтелекJ
туальний рівень; громадянську
позицію.

Важливо відзначити абсоJ
лютну неприйнятність втруJ
чання інспекційної служби у
незалежність судді, особливо

стосовно матеріальноJправоJ
вих аспектів його рішень та
постанов, включаючи рішення
за доведеними фактами і за неJ
доведеними фактами, на осноJ
ві своїх переконань.

Стосовно оцінки людських
якостей судді, то в процесі інсJ
пектування до уваги беруться,
окрім інших, такі чинники:
громадянська зрілість; незаJ
лежність, безсторонність та
гідність у поведінці; стосунки
із сторонами провадження, інJ
шими суддями, адвокатами,
іншими учасниками судового
процесу, службовцями суду та
з широким загалом у цілому;
особиста та професійна репуJ
тація; стриманість та спокій у
ході виконання судових проJ
цедур; спроможність розуміти
конкретні ситуації, що розгляJ

даються, та суть правосуддя з
урахуванням соціальноJкульJ
турного середовища, в якому
працює суддя.

Аналізуючи технічну підгоJ
товку судді, інспекція загалом
бере до уваги, окрім інших, таJ
кі чинники: інтелектуальний
рівень; уміння встановити
юридичну суть справи; вмінJ
ня переконувати за допомоJ
гою якісної аргументації, що
використовується у мотиваJ
ційній частині рішень, з особJ
ливим наголосом на оригіJ
нальних доводах. Юридичній
рівень роботи перевіряється
та оцінюється, головним чиJ
ном, через уміння синтезуваJ
ти постановку питання та йоJ
го розв’язання, чіткість та
простоту пояснень та аргуменJ
тації, практичний та юридичJ
ний сенс, а також помірковаJ
ність і обізнаність, продемонJ
стровані у рішенні.

У звіті інспектор повідомляє
про свою оцінку, представляє
справу на основі фактів та
мотивів, зазначає особливо
несприятливі відгуки, а також
пропонує Вищій Раді конкретJ
ну кваліфікаційну оцінку для
даного судді.

З метою визначення кваліфіJ
каційної оцінки на додаток до
звіту за результатами перевірки
Вищою Радою завжди беруться
до уваги результати попередніх
перевірок та дізнань, розслідуJ
вань або дисциплінарних проJ
ваджень, звіти та відомості, а
також уся додаткова інформаJ
ція стосовно часу та місця проJ
ведення перевірки. Зважають
також на обставини, в яких
суддя працює, включаючи роJ
бочі умови, рівень посади, наJ
вантаження, особливі трудноJ
щі у виконанні суддівської
функції, рівень суддівського
досвіду у контексті класифікаJ
ції та складності його суду, а таJ
кож на факт паралельної робоJ
ти у двох судах одночасно,
участь у роботі колективного
суду та виконання інших заJ
планованих або дозволених на
законних підставах функцій.

За певних обставин інспектор 
може запропонувати відкласти виставлення
кваліфікаційної оцінки на 

6 місяців 
або на рік для того, щоб переконатися
у позитивному розвитку роботи судді
протягом часу після останнього 
оцінювання



Кваліфікаційні оцінки судJ
дів виставляються за такими
критеріями:

— оцінка «Дуже добре» ознаJ
чає визнання високоякісної
роботи судді протягом усієї йоJ
го кар’єри;

— оцінка «Добре з відзнаJ
кою» означає визнання якісної
роботи судді протягом усієї йоJ
го кар’єри;

— оцінка «Добре» означає
визнання того, що суддя проJ
являє якості, що заслуговують
на увагу в межах роботи на заJ
пропонованих йому умовах;

— оцінка «Задовільно» ознаJ
чає, що суддя має усі необхідні
умови для виконання своїх
обов’язків, але якість його роJ
боти є тільки задовільною;

— оцінка «Погано» або «НеJ
задовільно» означає визнання
того факту, що якість роботи
судді не є задовільною.

Початкова оцінка не може
бути вищою ніж «Добре», за
винятком випадків існування
виняткових обставин.

Підвищення кваліфікаційної
оцінки має здійснюватися поJ
ступово, не більше аніж на
один рівень за один раз, якщо
не існує виняткових обставин, і
в жодндму разі не має прив’язуJ
ватися суто до стажу роботи.

Оцінка «Дуже добре» може
виставлятися судді, який має
досвід суддівської роботи менJ
ше ніж 10 років тільки за виJ
няткових обставин і тільки тоJ
ді, коли високі заслуги судді є
очевидними через його осоJ
бисті та професійні якості, виJ
явлені під час виконання особJ
ливо складних завдань.

Оцінка «Погано» або «НезаJ
довільно» тягне за собою відJ
сторонення судді від викоJ
нан ня обов’язків та створення
комісії для встановлення факJ
ту можливої непридатності
судді до роботи.

Після подання інспекторсьJ
кого звіту (протягом 30 днів
після завершення перевірки)

із запропонованою оцінкою
він передається судді, який
має можливість надати свої
коментарі, навести свої довоJ
ди або вжити необхідних кроJ
ків протягом не більше ніж
15 днів. Після того як усі неJ
обхідні або додаткові кроки
зроблено, інспектор готує
остаточну редакцію звіту та
передає всю справу з перевірJ
ки до Вищої Ради.

За певних обставин інспекJ
тор може запропонувати відкJ
ласти виставлення кваліфікаJ
ційної оцінки на 6 місяців або
на рік для того, щоб перекоJ
натися у позитивному розJ
витку роботи судді протягом
часу після останнього оцінюJ
вання. Якщо Вища Рада відJ
хиляє таку пропозицію, інсJ
пектор отримує наказ про
виставлення оцінки.

Досвід Португалії щодо оціJ
нювання професійності суддів
може бути використаний, зваJ
жаючи на необхідність запроJ
вадження чітких критеріїв
оцінювання діяльності судді в
Україні, при визначенні наявJ
ності (відсутності) підстав заJ
стосування до судді заходів
дисциплінарного впливу аж
до порушення питання про
звільнення з посади. З метою
запровадження системи оціJ
нювання професійної діяльJ
ності суддів, а також особисJ
тих якостей, професійної підJ
готовки, умінь та навичок
кандидатів на посаду судді доJ
цільно:

— запровадити кваліфікаJ
ційний іспит для суддів, які
подали документи щодо приJ
значення на посаду судді безJ
строково;

— передбачити кваліфікаJ
ційний іспит раз на чотири роJ
ки щодо суддів, які призначені
безстроково;

— запровадити вимогу наJ
буття статусу судді після проJ
ходження навчання у НаціоJ
нальній школі суддів України;

— закріпити процедуру проJ
ведення кваліфікаційного ісJ
питу нормативноJправовим
актом, що затверджується ВиJ
щою кваліфікаційною коміJ
сією суддів України, а критерії
оцінювання суддів — у Законі
України «Про судоустрій і стаJ
тус суддів».

Наведені пропозиції не є
остаточними, проте їх обговоJ
рення у порядку наукової дисJ
кусії дозволило би сформулюJ
вати напрями запровадження
системи оцінювання профеJ
сійної діяльності суддів в
Україні.
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З
акон України «Про судоустрій і статус судJ
дів», незважаючи на окремі неузгоджені
питання, створив необхідні передумови:

визначив критерії добору суддів, установив
обов’язковість спеціальної підготовки, надав
Вищій кваліфікаційній комісії суддів України
статусу постійно діючого органу із виключними
повноваженнями щодо формування суддівськоJ
го корпусу.

Установчий етап уже підійшов до свого логічJ
ного завершення і наближається час, коли діJ
яльність інституцій судової системи буде приноJ
сити давно очікувані результати.

Сьогодні, коли від ініціаторів судової рефорJ
ми суспільство очікує конкретних результатів, а
не декларацій про безумовне забезпечення конJ
ституційних прав і свобод громадян, Вища кваJ
ліфікаційна комісія суддів України зробила реJ
альні кроки в напрямі реалізації одного з найJ
важливіших завдань своєї діяльності — провеJ
дення добору на посаду судді вперше.

Вища кваліфікаційна комісія суддів УкраїJ
ни — це перший і основний «фільтр» для осіб,
які претендують обійняти посаду судді. Комісія і
в подальшому супроводжує просування судді в

його професійній кар’єрі: вгору або вниз (адже
за наявності достатніх підстав Комісія порушує
дисциплінарне провадження щодо судді).

Порівняно із системою добору суддів, що ісJ
нувала раніше, виписана в новому законі процеJ
дура видається ускладненою.

Нова процедура добору кандидатів на посаду
судді на актуальний момент є оптимальною і
викликала найменше зауважень з боку експертів
Венеціанської комісії порівняно із іншими поJ
ложеннями цього Закону.

Безумовним досягненням нового Закону стаJ
ло те, що і перший — відбірковий, і кваліфікаJ
ційний іспити відбуваються у формі анонімного
письмового тестування.

Так, 18 березня 2011 року Комісія оголосила
проведення всеукраїнського добору кандидатів
на посаду судді вперше й 3 596 осіб з усіх регіоJ
нів України подали заяви про участь у доборі.

На основі поданих кандидатами на посаду
судді документів Комісією було здійснено переJ
вірку осіб щодо їх відповідності вимогам, устаJ
новленим для кандидата на посаду судді, й за реJ
зультатами такої перевірки 163 особам відмовлеJ
но в допуску до добору, а 3 430 кандидатів — доJ

Ігор Самсін,
голова Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України,

кандидат юридичних наук

Прийняття нового Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
стало вінцем судової реформи в Україні, але аж ніяк не її завершенням.

У низці найважливіших завдань судовоFправовою реформою пеF
редбачено, зокрема, підвищення ефективності судочинства, що
безпосередньо пов’язане із підвищенням вимог до кваліфікації судF
дів та зміною підходів до формування суддівського кадрового склаF
ду. Належний рівень професійних знань, досвід, життєва мудрість та
повага до суспільства і держави — це ті необхідні якості, які становF
лять фундамент професійного судді і об’єктивно уможливлюють
прийняття справедливих, грамотних рішень за результатами розF
гляду спору.

Саме тому проблема забезпечення судів професійними високоF
кваліфікованими суддями, які повинні відповідати вимогам сучасноF
го судочинства, є вкрай актуальною.

Від «букви» до «дії»:
перше призначення суддів і перше
випробування Закону України
«Про судоустрій і статус суддів»



пущено до складення анонімного тестування
(іспиту) на виявлення рівня їх загальних теореJ
тичних знань у галузі права.

Як і передбачено Конституцією України і ЗакоJ
ном «Про судоустрій і статус суддів України», усі
допущені до добору кандидати — не молодші
25 років і мають стаж роботи в галузі права не
менше 3 років.

Першим етапом в процедурі добору кандидатів
на посаду судді після прийняття документів та
здійснення всіх організаційних заходів було
складення особами, які відповідають установлеJ
ним вимогам до кандидата на посаду судді, іспиJ
ту перед Вищою кваліфікаційною комісією судJ
дів України на виявлення рівня загальних теореJ
тичних знань у галузі права, тобто анонімного
тестування.

Другий етап — це кваліфікаційний іспит, меJ
тою якого було виявлення у кандидатів належJ
них теоретичних та практичних знань у галузі
права, рівня їх професійної підготовки, ступеня
готовності здійснювати правосуддя з питань
юрисдикції відповідного суду, а також оцінJ
ювання їх особистих та моральних якостей.

За результатами анонімного тестування до
кваліфікаційного іспиту було допущено 896
кандидатів.

Стосовно процедури іспиту, то кандидат мав
виконати тестове завдання, що складалося із заJ
питань матеріального і процесуального права, і
практичне завдання, в якому пропонувалося виJ
рішити ситуативну вправу для перевірки навиJ
чок і умінь кандидата у застосуванні закону. ТобJ
то він мав скласти проект процесуального докуJ
мента на основі передбачених у завданні конкJ
ретних вихідних даних.

Оцінювання практичних завдань кандидатів
здійснювалось екзаменаційними комісіями.

До складу екзаменаційної комісії входило
3 особи: член Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України, суддя відповідної спеціалізації
та науковоJпедагогічний працівник.

У спостереженні за проведенням тестувань
брали участь представники громадських органіJ
зацій, засобів масової інформації і навчальних
закладів, що зареєструвалися в Комісії і отримаJ
ли спеціальні посвідчення. Перед тестуванням
їм, на вимогу, надавали можливість ознайомиJ
тись з розподілом членів Комісії за аудиторіями,
а також з розподілом кандидатів у підгрупи, пеJ
ревірити цілісність контейнерів і пакетів з тестоJ
вими матеріалами.

Програму, за якою розроблені тестові питання
і яку слід було використовувати при підготовці,
Комісія затвердила завчасно і розмістила на своJ
єму офіційному вебJпорталі.

Обробка бланків відповідей на тест здійснюJ
валась Комісією згідно із Законом України «Про
судоустрій і статус суддів».Комісія забезпечуваJ

ла сканування бланків відповідей із використанJ
ням комп’ютерного обладнання та програмного
забезпечення, що дозволяло в автоматичному
режимі обрахувати кількість правильних відпоJ
відей та визначити загальну кількість набраних
кожним кандидатом балів. Персоніфікацію реJ
зультатів тестування було проведено після заJ
вершення обробки всіх бланків відповідей, обJ
рахунку автоматизованою системою тестових
балів кожного з учасників.

Результати тестування встановлювалися в суJ
ворій відповідності до Положення про порядок
складення кандидатами на посаду судді кваліфіJ
каційного іспиту та методику його оцінюванJ
ня — виключно із використанням автоматизоваJ
ної системи.

Потрібно підкреслити, що використання авJ
томатизованої системи забезпечило основні
принципи тестування — анонімність та виклюJ
чення впливу людського фактору на процес обJ
робки бланків відповідей і обрахунку кількості
правильних відповідей.

Сама автоматизована система складається з двох
робочих автоматичних станцій сканування та серJ
вера розпізнавання. Працівник секретаріату, який
під час іспиту знаходився у приміщенні, де була
розміщена автоматизована система, слідкував
виключно за її роботою як технічного об’єкта.

Після складення кандидатами кваліфікаційJ
ного іспиту та його оцінювання Вища кваліфіJ
каційна комісія суддів України затвердила реJ
зультати кваліфікаційного іспиту й відповідно
до кількості набраних кандидатами на посаду
судді балів визначила рейтинг кандидатів, зараJ
хувавши їх до резерву на заміщення вакантних
посад суддів.

Якщо говорити про умови, в яких доводилося
готувати перші етапи добору, то площа приміJ
щень в будівлі по вул. Жилянській, 120JА, де
сьогодні розміщується Комісія, жодним чином
не забезпечила б можливість складення анонімJ
ного тестування одночасно 3 433 кандидатами
і навіть кваліфікаційного іспиту одночасно
896 кандидатами.

За таких обставин слід було терміново виріJ
шити питання залучення до проведення тестуJ
вання вищих навчальних закладів, матеріальноJ
технічна база яких відповідала б вимогам КоміJ
сії, оскільки статтею 69 Закону передбачається
можливість участі у процедурі добору юридичJ
них вищих навчальних закладів.

Наукова еліта юридичної доктрини, а саме кеJ
рівники та викладачі Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, ЛьвівськоJ
го національного університету імені Івана
Франка, Національного університету «Одеська
юридична академія», Національної юридичної
академії України імені Ярослава Мудрого брали
активну участь у підготовці тестових запитань
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для анонімного тестування. МатеріальноJтехJ
нічна база зазначених ВНЗів була перевірена
працівниками Комісії. До того ж у Львівському
національному університеті імені Івана Франка,
Національному університеті «Одеська юридичJ
на академія», Національній юридичній академії
України імені Ярослава Мудрого проводилася
апробація тестів.

Приймаючи рішення про проведення кваліфіJ
каційного іспиту на базі Національного універJ
ситету «Одеська юридична академія», Комісія
врахувала той факт, що запропонований універJ
ситетом аудиторний фонд, його розміщення та
матеріальноJтехнічне забезпечення найбільш
відповідали потребам і вимогам Комісії щодо
проведення іспиту 896 кандидатів на посаду судJ
ді вперше, а також умов роботи екзаменаційних
комісій з перевірки виконаних кандидатами на
посаду судді практичних завдань.

Потрібно зауважити, що згідно з умовами доJ
говору про співробітництво щодо організації заJ
ходів із призначення кандидатів на посаду судді
вперше, укладеного між Комісією та НаціональJ
ним університетом «Одеська юридична акадеJ
мія», використання Комісією бази університету
було безоплатним.

Наступним етапом випробувань для кандидаJ
та на зайняття посади судді вперше стане провеJ
дення конкурсного добору.

При проведенні Комісією конкурсу першоJ
черговим критерієм визначено кількість набраJ
них кандидатами балів за результатами складенJ
ня ними кваліфікаційного іспиту. У разі набранJ
ня кандидатами однакової кількості балів переJ
вага надаватиметься тому кандидату, який має
більший стаж роботи у галузі права.

Така процедура проведення конкурсу дозволяє
мінімізувати суб’єктивний чинник в оцінці особи
кандидата кожним членом Комісії, оскільки
визначені критерії оцінювання — успішність канJ
дидата за результатами кваліфікаційного іспиту
(кількість балів, його місце в рейтингу), обов’язJ
ковий трирічний стаж роботи кандидата в галузі
права (з наданням переваги більш досвідченим
юристам) передбачають об’єктивний підхід.

Зважаючи на високі вимоги зазначених етапів
процедури добору, Комісія передбачає, що не всі
кандидати дійдуть до етапу співбесіди. До того ж
Закон не зобов’язує до проведення такої співбеJ
сіди і не визначає критеріїв урахування Комісією
результатів співбесіди при вирішенні питання
про рекомендування кандидата на посаду судді.

Кандидат може бути викликаний на засідання
Комісії, якщо Комісія дійде висновку про необJ
хідність одержання його особистих пояснень.

Проведення конкурсного добору розпочинаJ
ється з вересня 2011 року, про що буде повідомJ
лено на офіційному вебJпорталі Вищої кваліфіJ
каційної комісії суддів України.

Окремо хочу відзначити роль Національної
школи суддів у підвищенні кваліфікаційного
рівня судді. Цей навчальний заклад утворено
при Вищій кваліфікаційній комісії суддів УкраїJ
ни, який здійснює свою діяльність відповідно до
Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
та статуту, що затверджується Комісією.

Спеціальна підготовка, як окремий освітній
рівень і окрема стадія процедури добору суддів,
упроваджена в багатьох європейських державах,
відомих своїми демократичними традиціями.
Тому цей досвід узято за основу в нашій роботі,
бо інакше неможливо сформувати корпус висоJ
копрофесійних суддів, які забезпечуватимуть діJ
єве й ефективне правосуддя в країні.

На Національну школу суддів покладається
дуже важлива місія — виховати нове покоління
кадрів для суддівського корпусу, а для цього
потрібно створити належну академічну базу
для підготовки кандидатів і підвищення кваліJ
фікації суддів. Викладацький склад зібрано з
великою пильністю — це визнані вітчизняні
науковці з багаторічною педагогічною і дослідJ
ницькою практикою і водночас досвідчені
практики.

Особлива увага приділяється розробці метоJ
дик викладання у Школі суддів, що мають на
меті вироблення у слухачів передусім навичок
мислити критично, оцінювати спірну ситуацію з
точки зору справедливості і законності, шукати
вирішення спору в змісті принципу верховенстJ
ва права. Серед дисциплін, які, вважаю, потрібJ
но обов’язково запровадити: методологія тлумаJ
чення актів законодавства, побудована на логічJ
них прийомах; практика Європейського суду з
прав людини; етика поведінки, що пов’язана з
професійною діяльністю.

Доцільно також увести в курс навчання неJ
звичні, на жаль, для нашої системи освіти такі
форми класових занять, як постановочні рольоJ
ві ігри, відкрите обговорення і диспут, відпраJ
цювання поведінки в ситуаціях, які можна вваJ
жати позаштатними і т.д.

У Школі суддів також повинен працювати відJ
діл психологічної адаптації до професії судді,
функція якого полягає у підготовці кандидатів
до психологічного, фізичного та інтелектуальJ
ного навантаження, що може їх очікувати на даJ
ній посаді.

Підсумовуючи зроблене за рік, додам: коли
будьJякі задуми реалізовуєш вперше, проблем і
недоліків важко уникнути. Втім, поступово в
процесі роботи можна буде гармонізувати і
вдосконалити усі її напрями, побудувати ефекJ
тивно функціонуючу систему добору, перевеJ
дення, підвищення кваліфікації суддів та дисJ
циплінарного провадження, що цілком відпоJ
відатиме європейським стандартам та принциJ
пам демократії.



ПЕРШІ ПІДСУМКИ РОБОТИ

З
прийняттям Верховною
Радою України 7 липня
2010 року Закону України

«Про судоустрій і статус судJ
дів» функції добору суддівсьJ
ких кадрів та дисциплінарної
відповідальності суддів були
зосереджені в новоствореному
постійно діючому органі в
системі судоустрою — Вищій
кваліфікаційній комісії суддів
України, яка до цієї події діяла
на громадських засадах, що
суттєво обмежувало її вплив
на формування і вдосконаленJ
ня кадрового складу судів.
З дня її заснування — 16 вересJ
ня 2010 року, потрібно було
невідкладно зайнятися ствоJ
ренням умов для стабільного
функціонування Комісії, здійJ
снення нею встановлених ЗаJ
коном повноважень: ведення
обліку даних про кількість поJ
сад судді у судах загальної
юрисдикції, проведення добоJ
ру кандидатів на посаду судді
вперше, розгляд заяв про дисJ
циплінарну відповідальність
суддів тощо. Цю відповідальну
місію було покладено на секJ

ретаріат Комісії, утворений
для організаційного забезпеJ
чення діяльності Комісії.

Відповідно до Положення
про секретаріат Вищої кваліJ
фікаційної комісії суддів УкраJ
їни, затвердженого рішенням
Комісії від 2 листопада 2010
року, за секретаріатом були
закріплені такі функції, як веJ
дення організаційної, юридичJ
ної, експертної, аналітичної,
інформаційноJдовідкової та
матеріальноJтехнічної роботи
для забезпечення діяльності
Комісії. Початок роботи секJ
ретаріату був справді суворим
випробуванням на здатність
консолідувати мінімальний
кадровий потенціал (на той
час штат секретаріату налічуJ
вав лише декілька десятків
працівників), оптимізувати міJ
німальні фінансові можливосJ
ті, щоб крок за кроком, долаюJ
чи матеріальні проблеми,
створити механізм, кожна деJ
таль якого працюватиме злаJ
годжено і передбачувано.

Починала свою діяльність
Комісія у декількох кабінетах,

наданих Державною судовою
адміністрацією України. З ноJ
вого року наш колектив розJ
містився в будинку за адресою:
вул. Жилянська, 120JА. ПостуJ
пово кількість працівників
збільшувалася, водночас зросJ
тало навантаження на кожного
працівника та обсяги виконуJ
ваної роботи. Зростала і відпоJ
відальність за результати робоJ
ти секретаріату, оскільки наявJ
ні труднощі в організації робоJ
ти жодною мірою не могли
слугувати причиною невикоJ
нання функцій та завдань, визJ
начених Законом для Комісії.

Довелося оперативно ствоJ
рювати необхідні умови для
роботи, насамперед членів
Комісії, адже бракувало всьоJ
го, починаючи від паперу, руJ
чок, стільців, комп’ютерної
техніки. Крім того, слід було
терміново облаштувати зал заJ
сідань, адже перші засідання
Комісії проходили в такому
приміщенні, де журналістам
було надто складно розташуJ
вати навіть одну відеокамеру.
Також необхідно було постійJ

18

Богдан Оленчин,
керівник секретаріату

Вищої кваліфікаційної комісії

суддів України

Під пильною
увагою 
суспільства

Проблеми в організації судової влади, недоліки процедури добоF
ру суддів і притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, що
набули системного характеру і справили серйозний негативний
вплив на якість здійснення правосуддя, потребували комплексного
реформування законодавства і послідовного його впровадження в
практику роботи всіх інституцій судової системи. Проголошений
Президентом України Віктором Януковичем курс реформ у ключоF
вих сферах суспільного життя країни, зокрема в системі правосудF
дя, визначив і роль у цьому процесі кваліфікаційних комісій.
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но займатися питаннями доJ
бору кадрів з відповідним проJ
фесійним рівнем і досвідом, їх
швидкої адаптації до вимог в
роботі.

Поступово господарські
проблеми вирішувалися, хоча
питання забезпечення Комісії
приміщеннями і сьогодні не
втратило своєї актуальності.
Наразі члени Комісії та секJ
ретаріат отримали можлиJ
вість працювати в орендованих
приміщеннях по вул. ЖиJ
лянській, 120JА та вул. КоманJ
дарма Каменєва, 8, а в персJ
пективі ми чекаємо на пересеJ
лення до власного приміщення
по вул. Механізаторів, 9, надаJ
ного за розпорядженням КабіJ
нету Міністрів в оперативне
управління Комісії, де можна
буде розмістити весь колектив,
у штаті якого сьогодні вже поJ
над 170 одиниць. Ця приємна
новина вселила в усіх надію на
перспективу об’єднати інтеJ
лектуальні і матеріальні ресурJ
си нашої структури в одному
місці. Тому сьогодні секретаріJ
ат докладає чималих зусиль для
того, щоб у найкоротший терJ
мін завершити капітальний реJ
монт будівлі та облаштувати
належні приміщення для робоJ
ти працівників Комісії.

Не менш важливим завданJ
ням для нас є участь у становJ
ленні Національної школи судJ
дів, на яку покладено забезпеJ
чення підготовки висококваліJ
фікованих кадрів для судової
системи. Зазначу, що сприяння
Комісії полягає не лише в учасJ
ті щодо підготовки програми,
порядку проходження спеціJ
альної підготовки, визначення
юридичних навчальних заклаJ
дів, на базі яких  вона буде проJ
водитись, а й у створенні комJ
фортних умов праці для виклаJ
дацького складу Школи, навJ
чання і проживання у цей періJ
од слухачів, адже неабиякою
мірою від цього залежить реJ
зультат її діяльності.

Напередодні святкування
першої річниці діяльності КоJ
місії вважаю за необхідне відJ
значити беззаперечно значущі
результати роботи колективу
секретаріату. Передусім, пройJ

дено основні етапи процедуJ
ри добору кандидатів на посаJ
ду судді вперше — анонімне
тестування і кваліфікаційний
іспит, належна організація
яких отримала схвальні відгуJ
ки спостерігачів, у тому числі
міжнародних. Також налагодJ
жено системну роботу щодо
опрацювання звернень громаJ
дян, що дало змогу суттєво
прискорити процес їх розгляJ
ду. Після оперативної первинJ
ної обробки листів служба дисJ
циплінарних інспекторів анаJ
лізує скарги на дії суддів і одJ
разу подає зі своїми висновкаJ
ми членам Комісії для прийJ
няття рішення щодо дисципліJ
нарного провадження. ПідJ
сумком цієї роботи стало поJ
над 20 тисяч розглянутих менJ
ше ніж за рік звернень.

Рік спільної роботи довів, що
колектив секретаріату Комісії
відбувся, а напружена праця на
загальний результат згуртувала
і професіонально зміцнила йоJ
го завдяки набутому досвіду.
І хоча в засобах масової інфорJ
мації не завжди можна було
прочитати схвальні відгуки
щодо роботи Комісії, зауважу:
якщо є критика, отже, ми праJ
цюємо і наша праця — необхідJ
на, бо перебуває під пильною
увагою суспільства.

Підсумком цієї роботи
стало понад

20 тисяч 
розглянутих менше ніж
за рік звернень
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П
рийняття Верховною
Радою України 7 липня
2010 року Закону УкраJ

їни «Про судоустрій і статус
суддів» заклало якісно новий
правовий фундамент для заJ
провадження в Україні систеJ
ми добору професійних суддів
на засадах загальноприйнятих
та апробованих європейських
стандартів і підходів. Ключову
роль у цьому процесі Закон наJ
дав Вищій кваліфікаційній коJ
місії суддів України як єдиноJ
му органу, відповідальному за
організацію та проведення доJ
бору кандидатів на посаду судJ
ді вперше, оскільки згідно зі
статтею 91 до повноважень
Комісії віднесено проведення
добору кандидатів на посаду
судді, у тому числі організацію
в рамках добору анонімного
тестування (іспиту), спеціальJ
ної перевірки та кваліфікаційJ
ного іспиту.

Комісія розпочала підгоJ
товку до проведення добору
кандидатів на посаду судді з
перших днів своєї діяльності.
Вперше на законодавчому
рівні передбачалося провеJ
дення письмового анонімноJ
го тестування осіб, які виявиJ
ли бажання брати участь у доJ
борі на заміщення вакантних

посад суддів, спеціальної пеJ
ревірки щодо кожного кандиJ
дата, а також кваліфікаційноJ
го іспиту, що окрім тесту пеJ
редбачав виконання кандидаJ
тами практичного завдання,
досвіду проведення якого у
системі судової гілки влади
практично не було. Тому для
належної підготовки зазначеJ
них процедур необхідно було
задіяти не лише організаJ
торський потенціал Комісії,
але й науковців, практикуюJ
чих суддів, експертівJтестоJ
логів, для яких підготовка до
іспитів, розробка тестів та
практичних завдань для майJ
бутніх суддів, з одного боку,
була надзвичайно цікавим
процесом, а з іншого — виJ
кликала багато запитань,
відповідей на які у більшості
випадків Закон просто не
містив.

Надзвичайно корисною у
цьому форматі стала співпраця
Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України з Українським
центром оцінювання якості
освіти при Міністерстві освіти
і науки України. Вивчення
досвіду підготовки цією устаJ
новою зовнішнього незалежJ
ного оцінювання знань виJ
пускників загальноосвітніх

шкіл дало змогу розробити, без
перебільшення, унікальну сисJ
тему організації та проведення
процедури добору кандидатів
на посаду судді.

Окремо відзначу не менш
важливий етап процедури доJ
бору — це професійна підгоJ
товка фахівців — розробників
тестів. За підтримки Проекту
«Україна: верховенство права»
Агентства США з міжнародJ
ного розвитку (USAID) ВиJ
щою кваліфікаційною коміJ
сією суддів України спільно із
Національною школою суддів
України, а також представниJ
ками чотирьох провідних юриJ
дичних вищих навчальних заJ
кладів — Національного уніJ
верситету «Одеська юридична
академія», Київського націоJ
нального університету імені
Тараса Шевченка, НаціональJ
ного університету «Юридична
академія імені Ярослава МудJ
рого», Львівського національJ
ного університету імені Івана
Франка був проведений двоJ
денний семінарJтренінг для
розробників тестових запиJ
тань. Завдяки цьому заходу
Комісія отримала штат підгоJ
товлених фахівців для провеJ
дення анонімного тестування і
кваліфікаційного іспиту. 

Нані Отрода,
заступник керівника секретаріату

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Ефективне впровадження судової реформи в Україні, що є вкрай
важливим кроком до консолідації верховенства права в державі1 та
підвищення ефективності правосуддя, безпосередньо пов’язане з
вирішенням питань у сфері судоустрою і статусу суддів, серед яких
чільне місце посідає добір кандидатів на посаду судді.

Добір кандидатів 
на посаду судді вперше:
позитивний досвід та практичні
аспекти
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Отримані результати підтJ
вердили сенс такої підготовJ
ки. Розроблені тестові запиJ
тання пройшли апробацію.
Оцінювали їх якість студенти
останніх курсів юридичних
факультетів згаданих вищих
навчальних закладів. Як у поJ
дальшому з’ясувалося, така
перевірка була необхідною:
більшість тестових запитань
дійсно «працювали», проте
деякі за результатами апробаJ
ції були виключені із загальJ
ної бази. Запитання, що були
однаково складними як для
тих, хто отримав хороший реJ
зультат, так і для тих, хто
склав тест незадовільно, «відJ
браковувалися», оскільки воJ
ни не можуть виступати якісJ
ним інструментом перевірки
знань, а отже, лише забираJ
ють час і відволікають кандиJ
дата від розв’язання інших,
принципово важливих завJ
дань. Вважаю, що нам вдалося
в процесі підготовки до іспиJ
тів у найкоротший термін раJ
зом з науковцями створити
якісну і, головне, ефективну
систему перевірки базових теJ
оретичних знань кандидатів
та закласти основи для форJ
мування в Україні інституту
підготовки високопрофесійJ
ного суддівського корпусу.

Незважаючи на проведення
добору кандидатів на посаду
судді за новими правилами,
бажаючих спробувати свої сиJ
ли та перевірити знання не
бракувало. Протягом трьох
тижнів, у період з 28 березня
по 22 квітня 2011 року, працівJ
никами Комісії було прийняJ
то, а також проведено переJ
вірку заяв та встановлених ЗаJ
коном документів від 3593
осіб. З метою реалізації полоJ
жень Закону, забезпечення
права на участь у доборі канJ
дидатів на посаду судді усіх,
хто виявив таке бажання, відJ
повідно до рішення Вищої
кваліфікаційної комісії суддів
України прийом документів
здійснювався і в суботу. НаJ
лежній організації цієї роботи

сприяла і допомога Державної
судової адміністрації України,
у приміщенні якої проводився
прийом.

Слід віддати належне тим
органам державної влади,
установам та організаціям, які
протягом усього періоду, від
початку оголошення прийому
документів і до складення
кандидатами кваліфікаційноJ
го іспиту, надавали Комісії
всебічну допомогу та сприянJ
ня. За дорученням Прем’єрJ
міністра України було вигоJ
товлено матеріали анонімного
тестування та кваліфікаційноJ
го іспиту. Керівництвом та наJ
уковоJпедагогічним складом
вищих навчальних закладів,
представники яких брали
участь у розробці тестових заJ

питань, надано спеціально
підготовлені аудиторії та здійJ
снено всі відповідні адміністJ
ративноJорганізаційні заходи
під час проведення анонімноJ
го тестування (іспиту) 22 травJ
ня 2011 року, а це — близько
100 аудиторій у чотирьох місJ
тах тестування (Київ, Львів,
Одеса, Харків) для 3433 канJ
дидатів. Вищою кваліфікаційJ
ною комісією суддів України
було придбано необхідне
комп’ютерне обладнання та
програмне забезпечення, яке
дозволило в автоматичному
режимі забезпечити обробку
результатів письмового аноJ
німного тестування (іспиту) та
кваліфікаційного іспиту. ТаJ

ким чином, процес проведенJ
ня добору вдалося максимальJ
но убезпечити від стороннього
втручання та впливу суб’єкJ
тивного чинника на формуJ
вання результатів іспитів.

Основним із принципів діJ
яльності Вищої кваліфікаційJ
ної комісії України є системаJ
тичне інформування гроJ
мадськості про результати
своєї діяльності. Усі рішення
та новини одразу розміщуJ
ються на офіційному вебJпорJ
талі Комісії, у друкованих заJ
собах масової інформації. КоJ
жен кандидат на посаду судді
мав можливість ознайомитися
з порядком та умовами проJ
ходження анонімного тестуJ
вання та кваліфікаційного ісJ
питу, переліком і зразками неJ

обхідних документів, резульJ
татами складеного тестування
та іспиту тощо.

Відповідно до статті 70 ЗакоJ
ну України «Про судоустрій і
статус суддів» кваліфікаційJ
ний іспит проводиться шляJ
хом складення кандидатом на
посаду судді письмового аноJ
німного тестування та викоJ
нання практичного завдання з
метою виявлення рівня пракJ
тичних навичок та умінь у заJ
стосуванні закону. Вперше
процедура добору кандидатів
на посаду судді передбачила
виконання кандидатом пракJ
тичного завдання та перевірку
не лише його теоретичних
знань, отриманих у вищому

Протягом трьох тижнів, у період з 28 березня
по 22 квітня 2011 року, працівниками 
Комісії було прийнято, а також проведено
перевірку заяв та встановлених Законом 
документів від 

3593 осіб
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навчальному закладі, але й наJ
вичок прикладного характеJ
ру — застосування правової
норми до конкретних правоJ
відносин, знання судової
практики, об’єктивна оцінка
обставин та фактів. Для підгоJ
товки цієї частини іспиту КоJ
місією були залучені найбільш
досвідчені суддіJпрактики.
Була сформовна база ситуаJ
тивних завдань, яка містила
фабули справ із кримінальноJ
го, цивільного, адміністративJ
ного та господарського процеJ
сів. Для вирішення конкретJ
ної справи кандидату відводиJ
лось 3 години та дозволялось
користуватись будьJякими
нормативноJправовими актаJ
ми. Результати іспиту ще раз
підтвердили вдалий вибір таJ
кої форми перевірки профеJ

сійного рівня майбутніх судJ
дів, адже кандидат за можлиJ
вості користуватися нормаJ
тивною базою, але без досвіду
її практичного застосування,
не мав шансів на успіх.

Цей висновок ще раз підJ
тверджує необхідність такої
стадії добору як спеціальна
підготовка, що буде невдовзі
запроваджена.

Отримані перші результати
дають підстави стверджувати,
що запроваджена в Україні в
рамках судової реформи систеJ
ма добору суддів є значним доJ
робком у формуванні незалежJ
ного та високопрофесійного
суддівського корпусу. Звісно,
будьJяка система, механізм чи
методика в процесі розробки
та застосування на практиці
зазвичай потребує коригуванJ

ня. Досвід роботи Комісії, зокJ
рема, показав, що в окремі поJ
ложення Закону слід внести
доповнення, над чим сьогодні
активно працює Комісія.

Попереду проведення конJ
курсів на зайняття вакантних
посад судді та надання рекоJ
мендацій майбутнім суддям,
кропітка робота над підготовJ
кою до нового добору, проте
вже сьогодні можна з упевнеJ
ністю сказати, що перший
свій кваліфікаційний іспит
Комісія склала успішно, а йоJ
го позитивна оцінка гроJ
мадськістю, судовою спільноJ
тою та міжнародними інстиJ
туціями — найкраще підтверJ
дження цьому.

1 Резолюція Парламентської АсамбF

леї Ради Європи 1755 (2010) [13]

Щ
ойно було засноваJ
но Комісію у новоJ
му статусі, одразу

16 вересня 2010 року відповідJ
но до статей 92, 93 Закону
України «Про судоустрій і стаJ
тус суддів» розпочато формуJ
вання складу Комісії, до якого
увійшло одинадцять членів.
Шість із них призначено ріJ
шенням з’їзду суддів України,
а саме: суддю Верховного суду
України Пінчука Миколу ГриJ
горовича, суддю Донецького
апеляційного адміністративJ

ного суду Колеснік Галину
Антонівну, суддю ХарківськоJ
го апеляційного господарсьJ
кого суду Горбачову Лідію
Павлівну, суддю Київського
апеляційного адміністративJ
ного суду Маслія Володимира
Івановича, суддю апеляційноJ
го суду Хмельницької області
Марцинкевича Миколу АнаJ
толійовича, суддю Вищого
господарського суду України
Шаргала Віктора Івановича.
Двох членів Комісії призначеJ
но з’їздом представників юриJ

дичних вищих навчальних заJ
кладів та наукових установ:
професора кафедри адміністJ
ративного права і процесу НаJ
ціональної академії внутрішJ
ніх справ МВС України МельJ
ника Миколу Григоровича,
професора кафедри адміністJ
ративного та господарського
права Національного технічJ
ного університету України
«Київський політехнічний інJ
ститут» Мікуліна Віктора ПетJ
ровича. Від Міністерства юсJ
тиції України до складу КоміJ

Олег Цимбалюк,
начальник управління 

кадрової роботи

Вищої кваліфікаційної комісії

суддів України

Якщо театр починається
з гардеробної,
то установа — з управління кадрів
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сії увійшов начальник ГоловJ
ного управління юстиції
м. Києва Сокуренко Дмитро
Михайлович, від УповноважеJ
ного Верховної Ради України з
прав людини — Фадєєва Ніна
Миколаївна, а наказом Голови
Державної судової адміністраJ
ції України членом Комісії буJ
ло призначено суддю ВерховJ
ного Суду України Самсіна
Ігоря Леоновича. Цього ж дня
відбулося організаційне засіJ
дання Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України, на якоJ
му Головою Комісії обрано
Самсіна Ігоря Леоновича та
секретарем — Маслія ВолодиJ
мира Івановича.

Саме з цього доленосного
дня і розпочалася нова історія
Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України: завершився
період її діяльності на гроJ
мадських засадах, і з новими
повноваженнями і завданнями
Комісія приступила до струкJ
турної й організаційної побуJ
дови інституції.

Секретаріат Комісії до
16 листопада 2010 року існуJ
вав як відділ — структурний
підрозділ департаменту з пиJ
тань суддівства центрального
апарату Державної судової адJ
міністрації України, однак
після прийняття низки норJ
мативноJправових актів — поJ
станови Кабінету Міністрів
України від 10.11.2011 № 1023
«Про внесення змін до постаJ
нови Кабінету Міністрів
України від 9 березня 2006 №
268», розпорядження КабінеJ
ту Міністрів України від
03.11.2010 №2065Jр «Про відJ
несення посад керівних праJ
цівників та спеціалістів секреJ
таріату Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України до відJ
повідних категорій державних
службовців», відповідно до
статті 98 Закону України «Про
судоустрій і статус суддів» буJ
ло утворено секретаріат зі
штатною чисельністю у 2010
році — 68 одиниць, що мав

організаційно забезпечувати
діяльність Комісії. Обсяги роJ
боти, пов’язані з підготовкою
засідань Комісії, прийнятими
нею рішеннями, а також безJ
перервним потоком звернень,
зокрема скарг на дії суддів,
вимагали невідкладно добиJ
рати кадри.

Перші призначення на поJ
сади у секретаріат відбулися у
листопаді 2010 року. ФормуJ
вати секретаріат Комісії почаJ
ли порядком переведення за
рахунок працівників інших
органів державної виконавчої
влади, судів України, які й
стали міцним підгрунтям ноJ
воствореної установи, бо кожJ
ному з них доводилося охопJ
лювати обов’язки кількох поJ
сад. Протягом листопада —
грудня 2010 року було признаJ
чено 52 працівники. Вони, усJ
відомлюючи ступінь своєї відJ
повідальності, буквально з
перших днів роботи долучиJ
лися до підготовки важливих
установчих документів — РегJ
ламенту Комісії і Положення
про секретаріат Комісії, а таJ
кож положень структурних
підрозділів. Слід було налаJ
годжувати взаємодію між підJ
розділами, узгоджувати спільJ
ні дії при підготовці нормаJ
тивної документації, заходів,
пов’язаних із завданнями КоJ
місії, зокрема щодо проведенJ
ня добору кандидатів на посаJ
ду судді вперше та забезпеченJ
ня судів висококваліфіковаJ
ними кадрами.

У 2011 році у структурі секJ
ретаріату було сформовано
службу дисциплінарних інсJ
пекторів, до складу якої увійJ
шли керівник служби, тридJ
цять три дисциплінарних інсJ
пектори та два консультанти.
Її повноваження полягали у
здійсненні перевірки наявносJ
ті підстав для притягнення
суддів місцевих та апеляційJ
них судів до дисциплінарної
відповідальності та підготовці
документів за її результатами

для прийняття Комісією відJ
повідного рішення. За кожJ
ним членом Комісії закріплеJ
но три дисциплінарних інсJ
пектори, які за дорученням
члена Комісії попередньо анаJ
лізують заяви та повідомлення
про неправомірні, на думку
заявника, дії суддів з метою
виявлення підстав для відкJ
риття дисциплінарних справ
та здійснення перевірок; готуJ
ють проекти висновків про
наявність підстав для притягJ
нення суддів місцевих та апеJ
ляційних судів до дисципліJ
нарної відповідальності, викоJ
нують інші доручення члена
Комісії під час дисциплінарJ
ного провадження відповідно
до Закону.

Формування секретаріату з
висококваліфікованих кадрів
триває дотепер, адже з огляду
на важливість завдань, що
визначені для Вищої кваліфіJ
каційної комісії суддів України
в контексті судової реформи,
існує нагальна потреба у добоJ
рі фахівців, які здатні результаJ
тивно і професійно працювати
у напружений період становJ
лення установи.

Керівництво Комісії та секJ
ретаріату передусім акцентує
увагу на кваліфікаційному рівJ
ні спеціаліста, оскільки від фаJ
хівця, який обіймає певну поJ
саду, залежить рівень виконанJ
ня усім підрозділом функціоJ
нальних обов’язків. Зазначу,
що кожен працівник, признаJ
чений на посаду в секретаріат
Комісії, доволі швидко набуJ
вав досвіду і включався в робоJ
чий процес, вміло застосовуJ
вав свої фахові та інтелектуJ
альні здібності.

Отже, колектив Вищої кваліJ
фікаційної комісії суддів УкраJ
їни, який сформувався у цей
період, став справді органічJ
ною єдністю. А перші кроки в
його діяльності, що є найважJ
ливішими і від яких залежить
майбутнє установи, безспірJ
но — успішні!
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Я
к показав аналіз звернень, громадяни та їх
представники, керівники підприємств,
установ звертаються до Комісії не лише з

питань дисциплінарної відповідальності судді,
визначених у статті 83 Закону України «Про суJ
доустрій і статус суддів», а й з питань, що не
належать до компетенції Комісії.

Понад третина цих звернень надійшла на адJ
ресу Комісії з Адміністрації Президента УкраїJ
ни, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України, Верховного Суду України, Генеральної
прокуратури, Вищої ради юстиції, із СекретаріJ
ату уповноваженого з прав людини та від народJ
них депутатів України, куди надсилали повідомJ
лення незадоволені діями і рішеннями суддів
громадяни, юридичні та інші особи.

У своїх зверненнях громадяни посилались, на
їхню думку, на порушення суддями норм матеріJ
ального та процесуального права як під час розгJ
ляду справи по суті, так і на стадіях апеляційноJ
го та касаційного оскарження судових рішень.

Переважно автори листів скаржилися на виJ
несене суддею рішення, порушення строків розJ
гляду справи, неналежну організацію роботи суJ
ду та упереджений розгляд справи. Відсоток таJ
ких листів становив приблизно 90. Решта зверJ
нень містила такі підстави дисциплінарної відJ
повідальності судді як: необґрунтоване вжиття
заходів забезпечення позову, відмова у доступі
до правосуддя, неетична поведінка судді, поруJ
шення правил підсудності та підвідомчості.

Докладне вивчення змісту звернень, їх узаJ
гальнення підтвердило, що здебільшого скарги

на дії суддів є необґрунтованими і зумовлені зітJ
кненням двох протилежних інтересів у справах,
які кожна зі сторін намагається вирішити шляJ
хом оскарження судових рішень непроцесуальJ
ним шляхом, тобто через звернення до органів
державної влади, органів суддівського самовряJ
дування, у тому числі й до Комісії.

Низка звернень, що надійшли до нового склаJ
ду Комісії, містила вочевидь упереджене трактуJ
вання учасниками судового процесу обставин
справи, а надіслання позовної заяви (апеляційJ
ної скарги) для виправлення недоліків сприймаJ
лося як небажання суду розглядати справу, свіJ
доме затягування її розгляду. У процесі перевірJ
ки Комісією звернень щодо порушення суддями
строків розгляду справ з’ясувалося, що це мало
об’єктивні причини. Насамперед йдеться про
перевантаження справами судів, зумовлене сисJ
темним упровадженням заходів, передбачених
стратегією судової реформи. На даному її етапі
суттєво розширився перелік правовідносин, що
можуть бути предметом розгляду судів загальної
юрисдикції. Зокрема, на строках позначається
постійне внесення змін до законодавства.

Затягують розгляд справи і неявка на судове заJ
сідання учасників — сторін, потерпілих, підсудJ
них, адвокатів, прокурорів, а також свідків; триJ
вале проведення експертними установами приJ
значених судом експертиз, виконання органами
досудового слідства постанов суду щодо перевірJ
ки та уточнення фактичних даних, одержаних під
час досудового слідства, заходи реагування суду
на численні клопотання та заяви сторін.

24

Ольга Рибка,
начальник управління

документального забезпечення секретаріату

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Розгляд звернень
громадян.  
Що у підсумку?

16 вересня 2010 року відповідно до Закону України «Про судоустF
рій і статус суддів» Вища кваліфікаційна комісія суддів України набуF
ла статусу постійно діючого органу в системі судоустрою України.
Вже від самого початку роботи можна було спрогнозувати величезF
ний потік звернень від фізичних осіб, підприємств та установ, адже
громадяни вперше отримали можливість поскаржитися на суддів,
дії яких вони вважають неправомірними. Так і сталося: лише за 9 міF
сяців до Комісії надійшло майже 20 тисяч звернень.
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Доволі часто тривалий розгляд справ пов’язаJ
ний з реалізацією заінтересованою стороною
свого процесуального права на оскарження перJ
винних ухвал в суді апеляційної інстанції.

Низький показник скарг, у яких йшлося про
упередженість при розгляді справи, неетичну
поведінку та зневажливе ставлення з боку суддів
до учасників процесу, свідчить про покращення
ситуації із забезпеченням судів засобами фіксаJ
ції судового процесу. Доводи таких скарг в проJ
цесі перевірки не підтверджувалися і, відповідJ
но, спростовувалися Комісією.

За підсумками розгляду звернень, що надійJ
шли на адресу Комісії, можна озвучити такі
статистичні дані: щодо 7653 звернень надіслаJ
но роз’яснення по суті, стосовно понад 5000
скарг триває перевірка, 4610 — перевірку заJ
вершено. Частина листів, а це більше 2 тиJ
сяч — або надіслані до інших інстанцій, або
відправлені адресату, оскільки були неналежJ
но оформлені. За рішеннями Комісії 1173 заJ
явникам було відмовлено у відкритті дисципJ
лінарної справи, щодо 236 скарг відкрито
дисциплінарне провадження. У 49 випадках
на засіданнях Комісії було прийнято рішення
про винесення судді догани і в 13 — про звільJ
нення судді.

Слід зауважити, що чимало звернень від гроJ
мадян було написано в довільній формі, що
суттєво ускладнювало їх розгляд на предмет

підстав для відкриття дисциплінарного провадJ
ження щодо судді. Навіть незважаючи на те, що
у зв’язку зі специфікою такого звернення і відJ
повідно до Закону України «Про судоустрій і
статус суддів» Комісією було розроблено і розJ
міщено на сайті www.vkksu.gov.ua форму зверJ
нення, потік листів від громадян, зі змісту
яких, на превеликий жаль, неможливо було
з’ясувати, у чому полягають допущені суддями
порушення законодавства, не зменшився.

Якщо характеризувати етапи перевірки довоJ
дів заявників стосовно допущення суддями під
час розгляду справ порушення норм матеріальJ
ного та процесуального законодавства, строків
розгляду, неетичної поведінки, упередженості
щодо опрацювання звернень, то насамперед
звернення вивчаються членами Комісії. Далі,
за дорученням члена Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України, дисциплінарні інспекJ
тори аналізують звернення з метою виявленJ
ня підстав для відкриття дисциплінарних справ
та здійснення перевірок, готують проекти виJ
сновків про наявність підстав для притягнення
суддів місцевих та апеляційних судів до дисJ
циплінарної відповідальності.

Аналіз повторних звернень, у яких висловJ
люється незадоволення рішенням по справі або
рішенням Комісії, показав, що ці звернення
надходять від громадян, які обрали метод осJ
карження як засіб впливу на суд. Питання, що
порушують такі заявники, та факти, на які воJ
ни скаржаться, переважно — необґрунтовані.
Невдоволення результатами розгляду справ
змушує громадян та юридичних осіб посилаJ
тись на певну заінтересованість та упереджеJ
ність суддів, що, як правило, при перевірці не
підтверджується.

Усі ці дані свідчать про те, що значна кільJ
кість скарг на дії суддів у 2011 році зумовлена
нестабільністю економічної та політичної сиJ
туації в країні, що є наслідком негативної реакJ
ції різних суб’єктів господарської діяльності на
рішення суддів усіх інстанцій, і взагалі державJ
них органів, тому звернення ґрунтуються на
емоціях та особистих міркуваннях заявників, а
не на конкретних, чітко сформульованих факJ
тах порушень щодо тих чи інших обставин при
розгляді справ.

Втім, не варто сподіватися авторам подібних
листів, що Комісія прийматиме рішення, змуJ
шуючи суддів діяти не відповідно до Закону, а
всупереч — на користь заявників.

За підсумками розгляду
звернень, що надійшли на
адресу Комісії, можна озвучити
такі статистичні дані: щодо 

7653 звернень 
надіслано роз’яснення по суті, 
стосовно понад 

5000 скарг 
триває перевірка, 

4610 — 
перевірку завершено



О
собливість статусу судJ
дів має суттєвий вплив
на визначення підJ

став виникнення дисципліJ
нарної відповідальності судJ
дів, кола суб’єктів, які моJ
жуть ініціювати питання про
дисциплінарну відповідальJ
ність суддів, та органів, що
правомочні вирішувати це
питання.

Підстави дисциплінарної
відповідальності суддів визнаJ
чені у пункті 5 частини 4 статJ
ті 125 Конституції України,
згідно з якою суддя звільняJ
ється з посади органом, що
його обрав (Верховна Рада
України) або призначив (ПреJ
зидент України), у разі поруJ
шення суддею присяги, а таJ
кож статтею 83 Закону УкраїJ
ни «Про судоустрій і статус
суддів», а саме:

1) істотні порушення норм
процесуального права при здійJ
сненні правосуддя, пов’язані,
зокрема, з відмовою у доступі
особи до правосуддя з підстав,
не передбачених законом, поJ
рушення вимог щодо автомаJ
тичного розподілу та реєстраJ
ції справ у суді, правил підсудJ

ності чи підвідомчості справ,
необґрунтоване вжиття захоJ
дів забезпечення позову;

2) невжиття суддею заходів
щодо розгляду заяви, скарги
чи справи протягом строку,
встановленого законом;

3) порушення вимог щодо неJ
упередженого розгляду справи,
зокрема щодо відводу чи самоJ
відводу;

4) систематичне або грубе
одноразове порушення праJ
вил суддівської етики, що
підриває авторитет правоJ
суддя. Поведінка судді розJ
глядається на службі в суді і
поза нею. Стосовно поведінJ
ки судді під час виконання
службових обов’язків, то
підставами для притягнення
до дисциплінарної відповіJ
дальності може бути:

— порушення обов’язку безсJ
торонності під час слухання
справи, якщо виникає конфлікт
інтересів;

— порушення обов’язку добJ
ропристойності у стосунках із
сторонами, їх представникаJ
ми, свідками, колегами (наJ
приклад, втручання в роботу
іншого судді);

— порушення закону через
кричущу недбалість. Суддею
не оформлено думку письмоJ
во, коли цього вимагав заJ
кон, або висловлено думку
без наведення фактів, на підJ
ставі яких суддею ухвалено
таке рішення;

— неодноразові необґрунJ
товані затримки в ухваленні
рішення або будьJякі інші виJ
падки нехтування своїми
обов’язками;

— участь у діяльності, несуJ
місній з обов’язками судді, пеJ
редоручення виконання своєї
роботи іншій особі, позапроJ
цесуальне внесення змін і доJ
повнень у судові рішення, а таJ
кож поведінка, що компромеJ
тує принципи безсторонності і
добропристойності в діяльносJ
ті судді.

Стосовно поведінки судді
поза судом, то дисциплінарну
відповідальність тягне за соJ
бою використання посади судJ
ді з метою одержання неправоJ
мірних переваг, дружні стосунJ
ки із сторонами у справах різJ
них юрисдикцій, участь у поJ
засудовій діяльності, на яку не
було дано згоди з боку уповноJ
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Судді як носії судової влади при здійсненні правосуддя є незаF
лежними від будьFякого впливу, нікому не підзвітні і підпорядковуF
ються лише закону. Держава охороняє самостійність і незалежність
суддів, встановлюючи спеціальні гарантії, які стосуються не тільки
особливого порядку призначення і обрання суддів, а й притягнення
їх до відповідальності та звільнення з посади.



важеного на те органу чи посаJ
дової особи, будьJяка інша діJ
яльність чи поведінка, що заJ
грожує втратою довіри до суJ
дової системи, принижує честь
і гідність судді;

5) розголошення таємниці,
що охороняється законом, у
тому числі таємниці нарадчої
кімнати або таємниці, яка
стала відомою судді під час
розгляду справи на закритоJ
му судовому засіданні;

6) неподання або несвоєJ
часне подання для оприлюдJ
нення декларації про майноJ
вий стан, відображення в ній
завідомо неправдивих відоJ
мостей.

Скасування або зміна судоJ
вого рішення не тягне за соJ
бою дисциплінарної відповіJ
дальності судді, який брав
участь у його ухваленні, якщо
при цьому не було допущено
умисного порушення норм
права або до цього призвело
несумлінне ставлення до служJ
бових обов’язків.

Статтею 84 Закону України
«Про судоустрій і статус судJ
дів» визначено, що право ініJ
ціювати питання про притягJ
нення до дисциплінарної відJ
повідальності суддів, а саме
звертатися зі скаргою (заJ
явою) щодо неправомірних
дій судді, яка може мати насJ
лідком дисциплінарну відпоJ
відальність судді, має кожен,
кому відомі такі факти. Для
цього Вища кваліфікаційна
комісія суддів України заJ
твердила та розмістила на
своєму офіційному вебJпорJ
талі зразок скарги (заяви)
щодо неналежної поведінки
судді, який може використоJ
вуватися для повідомлення
Вищій кваліфікаційній коміJ
сії суддів України відомостей
про порушення суддею вимог
щодо його статусу, посадових
обов’язків чи присяги судді.
Зазначена норма закону таJ
кож застерігає суб’єктів зверJ
нення від зловживання праJ
вом звернення до Комісії. Це
поняття включає ініціювання

питання відповідальності
судді без достатніх на те підсJ
тав, а також використання
такого права як засобу тиску
на суддю в процесі здійсненJ
ня ним правосуддя. Останнє,
у разі доведеності факту, буде
кваліфікуватися як вплив на
суддю, а відтак порушення
конституційних гарантій йоJ
го правового статусу. Окрім
того, закон застерігає, що
дисциплінарна справа щодо
судді не може бути порушена
за анонімними заявами та поJ
відомленнями. Отже, зверJ
нення до Комісії зі скаргою
(заявою) щодо поведінки
судді має, поза іншим, відпоJ
відати вимогам Закону УкраїJ
ни «Про звернення громаJ
дян» (Зразок додається).
Скарга (заява), оформлена
без дотримання вимог, поверJ
тається заявникові з відповідJ
ними роз’ясненнями не пізJ
ніше як через десять днів від
дня її надходження. ВиконавJ
ши всі вимоги, заявник впраJ
ві знову звернутись до КоміJ
сії в межах строку, визначеJ
ного законом (відповідно до
частини 4 статті 87 Закону
дисциплінарне стягнення заJ
стосовується до судді не пізJ
ніше шести місяців з дня відJ
криття Комісією провадженJ
ня у дисциплінарній справі,
але не пізніше року з дня вчиJ
нення проступку, без урахуJ
вання часу тимчасової непраJ
цездатності або перебування
судді у відпустці).

Дисциплінарне провадженJ
ня щодо судді, як передбачеJ
но статтею 85 Закону, здійсJ
нюють:

1) Вища кваліфікаційна коJ
місія суддів України — щодо
місцевих та апеляційних судів;

2) Вища рада юстиції — щоJ
до суддів спеціалізованих судів
та суддів Верховного Суду
України.

З метою забезпечення неJ
упередженого, об’єктивного
розгляду питань про дисципJ
лінарну відповідальність судJ
дів ці органи повинні у своїй

діяльності бути незалежними,
самостійними і здійснювати
свої повноваження виключно
на підставах, у межах та поJ
рядку, передбачених КонстиJ
туцією України, законами
України «Про судоустрій і стаJ
тус суддів», «Про Вищу раду
юстиції».

Дисциплінарне провадженJ
ня щодо судді здійснюється у
певному порядку, передбачеJ
ному статтею 86 Закону УкраїJ
ни «Про судоустрій і статус
суддів».

Здійснення перевірки 
даних про наявність 
підстав для притягнення
судді до дисциплінарної
відповідальності
Відповідно до вимог частини

3 статті 94 Закону для здійсJ
нення перевірки даних щодо
наявності підстав притягнення
судді до дисциплінарної відпоJ
відальності у Комісії функціоJ
нує автоматизована система
визначення члена Комісії,
який проводитиме таку переJ
вірку. Скарга (заява) не пізніJ
ше 5 днів з дня надходження
передається визначеному члеJ
ну Комісії, про що повідомляJ
ється суб’єкту звернення.

Член Комісії або за його доJ
рученням дисциплінарний інJ
спектор, який безпосередньо з
ним працює, попередньо анаJ
лізує заяву (скаргу) про непраJ
вомірні дії судді з метою виявJ
лення підстав для притягнення
його до дисциплінарної відпоJ
відальності.

За результатами перевірки
дисциплінарний інспектор
складає проект висновку, суть
якого доповідає члену Комісії.
Останній, залежно від мотиJ
вів, складає висновок з виклаJ
денням фактів і обставин, виJ
явлених під час перевірки, та
пропозицію про відкриття чи
відмову у відкритті дисципліJ
нарної справи. Висновок члеJ
на Комісії та зібрані у процесі
перевірки матеріали передаJ
ються на розгляд на засіданні
Комісії.
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Відкриття 
дисциплінарної 
справи
Питання про відкриття дисJ

циплінарної справи чи відмову
в її відкритті вирішує Вища
кваліфікаційна комісія суддів
України. Копія рішення КоміJ
сії про відкриття дисциплінарJ
ної справи не пізніше ніж через
3 дні з дня його прийняття надJ
силається судді, щодо якого її
відкрито, та особі, за зверненJ
ням якої порушено справу. До
рішення Комісії, що надсилаJ
ється судді, додається висновок
члена Комісії, складений за реJ
зультатами перевірки. УчасниJ

ки засідання повідомляються
про дату, час та місце засідання
Комісії не пізніше як за 10 днів
до дня його проведення.

Розгляд 
дисциплінарної справи
Розгляд дисциплінарної спраJ

ви по суті проводиться на наJ
ступному засіданні Комісії,
але не раніше як через 10 днів з
дня ухвалення Комісією ріJ
шення про відкриття дисципJ
лінарної справи. На засідання
запрошується особа, за зверJ
ненням якої відкрито справу,
суддя, стосовно якого відкрито
справу, а в разі необхідності —
інші заінтересовані особи.
Участь судді, щодо якого розJ
глядається питання про приJ
тягнення до дисциплінарної
відповідальності, є обов’язкоJ
вою. У разі неможливості з поJ
важних причин взяти участь у
засіданні Комісії суддя не пізJ

ніше як за 3 дні до засідання
Комісії може подати до секреJ
таріату Комісії письмові поясJ
нення по суті порушених пиJ
тань, що долучаються до матеJ
ріалів справи. Письмові поясJ
нення судді оголошуються на
засіданні комісії в обов’язкоJ
вому порядку.

Повторна неявка цього судді
на засідання Комісії є підстаJ
вою для розгляду дисципліJ
нарної справи за його відсутJ
ності. Розгляд дисциплінарJ
ної справи відбувається на заJ
садах змагальності. На засіданJ
ні Комісії заслуховується інJ
формація члена Комісії, який

здійснював перевірку, поясJ
нення судді, стосовно якого
розглядається справа, або його
представника, а також інших
заінтересованих осіб. Суддя
має право давати пояснення,
ставити запитання учасникам
провадження, висловлювати
заперечення, заявляти клопоJ
тання і відводи.

У разі необхідності провести
додаткову перевірку, витребуJ
вати додаткові матеріали щодо
судді, стосовно якого розгляJ
дається питання про притягJ
нення до дисциплінарної відJ
повідальності, Комісія ухваJ
лює рішення про відкладення
розгляду цієї справи. У такому
рішенні в обов’язковому поJ
рядку зазначається строк проJ
ведення перевірки та дата наJ
ступного засідання Комісії.
Додаткова перевірка провоJ
диться членом Комісії, який
здійснював попередню, у разі

його відводу (самовідводу) —
іншим членом Комісії. ПереJ
біг розгляду дисциплінарної
справи стосовно судді та огоJ
лошення результатів її розгляJ
ду фіксуються технічними заJ
собами.

Прийняття рішення
За підсумками перевірки

Комісією колегіально прийJ
мається рішення більшістю
членів від загального складу
Комісії. Рішення приймається
відкритим голосуванням за
відсутності судді, щодо якого
розглядається справа, і запроJ
шених осіб.

При обранні дисциплінарJ
ного стягнення стосовно судді
враховується характер просJ
тупку, його наслідки, особа
судді, ступінь його вини, обJ
ставини, що впливають на
можливість притягнення судді
до дисциплінарної відповіJ
дальності. Якщо Комісією
приймається рішення про відJ
сутність підстави для притягJ
нення судді до дисциплінарJ
ної відповідальності, то проJ
вадження припиняється, про
що повідомляються заінтереJ
совані особи. Дисциплінарне
стягнення застосовується до
судді не пізніше 6 місяців із
дня відкриття Комісією проJ
вадження в дисциплінарній
справі і не пізніше року з дня
вчинення проступку, без ураJ
хування часу тимчасової неJ
працездатності чи перебуванJ
ня судді у відпустці. За резульJ
татами провадження Комісія
може прийняти рішення про
направлення рекомендації до
Вищої ради юстиції для виріJ
шення питання щодо внесенJ
ня подання до органу, який
його обрав чи призначив, про
звільнення судді з посади за
наявності для цього підстав.
Рішення у дисциплінарній
справі викладається у письмоJ
вій формі і повинно бути моJ
тивованим і обґрунтованим.
За структурою рішення має
три складові частини: вступну,
мотивувальну і резулятивну. 
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Статтею 84 Закону України «Про судоустрій
і статус суддів» визначено, що право
ініціювати питання про притягнення
до дисциплінарної відповідальності суддів,
а саме звертатися зі скаргою (заявою)
щодо неправомірних дій судді, яка може
мати наслідком дисциплінарну
відповідальність судді, має кожен,
кому відомі такі факти



У вступній частині зазначаJ
ються дата і місце проведення
засідання, назва комісії, її
склад, хто головував на засіJ
данні, прізвище, ім’я, по батьJ
кові і посада судді, щодо якого
вирішується питання про приJ
тягнення до дисциплінарної
відповідальності. В мотивуJ
вальній частині викладається
суть питання, факти, що тягJ
нуть дисциплінарну відповіJ
дальність, пояснення судді і віJ
домості, які характеризують
його особу, мотиви прийнятоJ
го рішення з посиланням на
докази. У резулятивній частині
міститься вказівка про конкJ
ретний вид дисциплінарного
стягнення, який був застосоJ
ваний до судді, або підстави
закриття справи, а також поJ
рядок і строк оскарження ріJ
шення. Рішення підписується
головуючим і членами Комісії,
які брали участь у засіданні. 

Кожен член Комісії має праJ
во висловити окрему думку,
яка викладається у письмовій
формі і долучається до матеріJ
алів справи. Головуючий повіJ
домляє на засіданні про наявJ
ність окремої думки, але зміст
її оголошенню не підлягає.
Оригінал окремої думки зберіJ
гається у матеріалах справи.
Копія рішення Комісії вручаJ
ється судді, стосовно якого
розглядалась дисциплінарна
справа, а у разі його відсутносJ
ті під час оголошення рішення
надсилається у семиденний
строк поштою. Іще одна копія
рішення надсилається до гоJ
лови відповідного суду для йоJ
го виконання.

Дисциплінарне стягнення
стосовно судді та порядок
його виконання
При вирішенні питання про

притягнення судді до дисципJ
лінарної відповідальності до
нього може бути застосований
тільки один вид дисциплінарJ
ного стягнення — догана.

Інформація про притягнення
судді до дисциплінарної відпоJ
відальності оприлюднюється на

офіційному вебJпорталі КоміJ
сії. Вона повинна містити дані
про суддю, якого притягнуто до
дисциплінарної відповідальJ
ності, накладене дисциплінарJ
не стягнення та копію рішення
Комісії про накладення такого
стягнення. Якщо протягом роJ
ку після накладення дисципліJ

нарного стягнення суддю не буJ
де піддано новому дисципліJ
нарному стягненню, він вважаJ
ється таким, який не має дисJ
циплінарного стягнення. ЧасJ
тиною 4 зазначеного Закону пеJ
редбачається можливість доJ
строкового зняття дисципліJ
нарного стягнення, накладеноJ
го на суддю. Підставою для цьоJ
го є рішення Комісії, яке може
бути ухвалене за пропозицією
Ради суддів загальних судів.

Оскарження рішення 
у дисциплінарній справі
стосовно судді
Рішення Комісії у більшості

випадків є остаточним і оскарJ
женню не підлягає. Але у виJ
няткових випадках суддя місJ
цевого чи апеляційного суду
може оскаржити рішення КоJ
місії про притягнення його до
дисциплінарної відповідальJ
ності до Вищої ради юстиції
або Вищого адміністративного
суду України протягом місяця з
дня вручення йому чи отриJ
мання ним поштою копії ріJ
шення. Скарга подається через
Комісію, яка не пізніше як у
триденний строк після одерJ
жання скарги надсилає її разом
із матеріалами дисциплінарної
справи до Вищої ради юстиції. 

Скарга повинна містити
прізвище, ім’я, по батькові і

посаду судді, якого притягнуто
до дисциплінарної відповіJ
дальності, назву органу, який
постановив рішення (Вища
кваліфікаційна комісія суддів
України), суть рішення, що осJ
каржується, посилання на те, в
чому полягає неправильність
рішення, та конкретне проханJ

ня до Вищої ради юстиції щодо
зміни чи скасування ухваленоJ
го Комісією рішення. НезаJ
лежно від того, чи дотримано
суддею місячний строк на поJ
дачу скарги, матеріали справи
разом зі скаргою надсилаються
до Вищої ради юстиції, оскільJ
ки остання вправі продовжити
строк для подачі скарги, якщо
він був порушений із поважних
причин. Розгляд скарг Вищою
радою юстиції здійснюється
відповідно до Закону України
«Про Вищу раду юстиції».

Оскарження рішення КоміJ
сії до Вищого адміністративJ
ного суду України про притягJ
нення судді до дисциплінарної
відповідальності здійснюється
у порядку, передбаченому КоJ
дексом адміністративного суJ
дочинства України. Подання
скарги до Вищої ради юстиції
чи Вищого адміністративного
суду України на рішення КоміJ
сії про притягнення судді до
дисциплінарної відповідальJ
ності зупиняє застосування
дисциплінарного стягнення.
Законом України «Про судоусJ
трій і статус суддів» не передJ
бачено оскарження рішень
Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України заінтересоваJ
ними особами. Отже, для
суб’єктів звернення рішення
Комісії є остаточним.
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Дисциплінарне стягнення застосовується до судді 
не пізніше 6 місяців із дня відкриття Комісією
провадження в дисциплінарній справі і не пізніше
року з дня вчинення проступку, без урахування часу
тимчасової непрацездатності чи перебування судді
у відпустці



Кор.: З упровадженням в країні судової
реформи змінився статус Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України і у зв’язку
з цим відносини Державної судової
адміністрації і Комісії перейшли в іншу
площину. Які враження залишив рік спільної
роботи, адже проблемних питань, зокрема
організаційного характеру, доводилося
вирішувати чимало?
Кирилюк Р.І.: З прийняттям Закону України

«Про судоустрій і статус суддів» в Україні розJ
почато судову реформу, котра стосувалась і змін
у діяльності Вищої кваліфікаційної комісії судJ
дів України та Державної судової адміністрації
України.

Наразі Вища кваліфікаційна комісія суддів
України є постійно діючим органом у системі
судоустрою України, і якщо раніше секретаріат
Комісії був структурним підрозділом, тобто відJ
ділом у складі Департаменту з питань суддівстJ
ва Державної судової адміністрації України, то
зараз Комісія та її секретаріат є юридичною
особою.

Сьогодні у нас дружні і партнерські відносиJ
ни із Вищою кваліфікаційною комісією суддів
України.

Як відомо, свою діяльність Комісія розпочаJ
ла в приміщеннях Державної судової адміністJ
рації України. Відповідно до Закону України
«Про судоустрій і статус суддів» ДСА України
забезпечує належні умови діяльності і Комісії,
і Національної школи суддів України.

До речі, відзначу, що я працював у складі
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
до прийняття Закону України «Про судоустрій
і статус суддів», тобто у минулому складі, і тоді
також головою Комісії був Ігор Леонович
Самсін. Зауважу, що іще з того часу ми знахоJ

дили повне порозуміння, висловлювали однаJ
кові погляди на питання судоустрою та судової
реформи.

Також, як відомо, Ігор Леонович Самсін є
членом Комісії від ДСА України. Надзвичайно
приємно, що саме він очолює цей орган. БезJ
перечно, Ігор Леонович є фахівцем своєї спраJ
ви, він суддя Верховного Суду України, заслуJ
жений юрист України, окрім суддівської зайJ
мається і викладацькою діяльністю, має значJ
ну кількість державних нагород та відзнак.
Досвід, вміння та знання Ігоря Леоновича є
дуже цінними при головуванні у Комісії. Адже
важливо, аби свої функціональні обов‘язки
Комісія виконувала на найвищому рівні, а суJ
дова система поповнювалась високопрофесійJ
ними кадрами.

Звісно ж, ми активно співпрацюємо як з пиJ
тань забезпечення діяльності Комісії, так і з інJ
ших організаційних питань.

Враження тільки позитивні, адже протягом
цього року досягнуто дуже багато.

Кор.: Нові повноваження, якими Закон
«Про судоустрій і статус суддів» наділив 
Вищу кваліфікаційну комісію суддів України,
дозволили їй за рік досягти значних
результатів, зокрема з таких напрямів
діяльності як формування суддівського корпусу
та дисциплінарної практики. Як Ви оцінюєте
здобутки Комісії, перспективи повноцінної
реалізації її потенціалу в процесі розвитку
судової реформи?
Кирилюк Р.І.: Сьогодні Вища кваліфікаційJ

на комісія суддів України може говорити про
низку здобутків, а основним серед них ми
вважаємо проведення добору кандидатів на
призначення судді вперше шляхом складання
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Плідна 
взаємодія –
запорука успіху
Інтерв’ю з Головою Державної судової
адміністрації України Русланом Кирилюком



анонімного тестування та кваліфікаційного
іспиту.

Як відомо, 22 травня 2011 року вперше в
Україні було проведено національне анонімне
тестування кандидатів на посаду судді вперше.
Нова процедура є прозорою і зрозумілою для
кожної особи, оскільки для того, щоб подати
заяву на участь у доборі та складанні тесту, треJ
ба заповнити стандартизовану анкету та додати
певний перелік документів, визначений закоJ
нодавством і доступний у відкритих джерелах.
А далі — участь в анонімному тестуванні та кваJ
ліфікаційному іспиті.

Вища кваліфікаційна комісія суддів УкраїJ
ни спільно із науковцями та проектом
USAID «Україна: верховенство права» розроJ
била та апробувала стандартизовані тестові
завдання. Зокрема, тести складалися зі 100
запитань з 12 галузей права з варіантами відJ
повіді множинного вибору, які роздаються
під час першого тестування. Комісія завчасJ
но затвердила і розмістила на своєму сайті
програму, за якою розроблені тестові питанJ
ня і котру слід використовувати при підгоJ
товці. Кожен кандидат, який виявив бажання
взяти участь у тестуванні на посаду судді,
склав анонімний тест. Слід зауважити, що
тестування було проведено відповідно до євJ
ропейських стандартів.

І вже менш як за місяць, 19 червня 2011 року
в м. Одесі відбувся кваліфікаційний іспит для
всіх кандидатів на посаду судді вперше.

На часі наступна процедура добору: провеJ
дення конкурсу на заміщення вакантних поJ
сад суддів кандидатами, які успішно склали
анонімне тестування та кваліфікаційний
іспит.

Приємно усвідомлювати, що ще рік тому таJ
ка процедура, проведена за європейськими
зразками, здавалася зовсім неможливою, а
сьогодні Комісія говорить про її завершальний
етап.

Кор.: У чому Ви вбачаєте точки дотику
у взаємодії з Комісією? На Вашу думку,
за якими напрямами має розвиватися
співпраця Державної судової адміністрації 
і Комісії?
Кирилюк Р.І.: Відповідно до Закону України

«Про судоустрій і статус суддів» Державна судоJ
ва адміністрація України забезпечує належні
умови діяльності судів загальної юрисдикції,
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,
Національної школи суддів України та органів
суддівського самоврядування.

Зокрема, хочу відзначити, що одним із питань
співпраці ДСА України та Комісії була спільна
діяльність із прийому документів у кандидатів
на посаду судді вперше. Адже саме за нашою адJ
ресою: вул. Липська, 18/5, було організовано
прийом документів.

Ми і надалі будемо сприяти Комісії у викоJ
нанні її повноважень та підтримувати всім неJ
обхідним. Відзначу, що у майбутньому до приJ
йому документів на посаду судді вперше ми гоJ
тові залучити територіальні управління ДерJ
жавної судової адміністрації України та зменJ
шити навантаження на секретаріат Комісії,
або, як варіант — розробити спільні заходи, аби
спростити процедуру подачі документів, точніJ
ше сказати, дещо полегшити роботу секретаріJ
ату Комісії.

Також спільно з Комісією ми проводимо низJ
ку заходів, беремо участь у конференціях, семіJ
нарах та тренінгах.

До речі, Національна школа суддів України,
утворена при Вищій кваліфікаційній комісії
суддів України згідно із Законом України «Про
судоустрій і статус суддів», була реорганізована
із Академії суддів України, що підпорядковуваJ
лася ДСА України.

Власне, спільних питань у Державної судової
адміністрації України з Вищою кваліфікаційJ
ною комісією суддів України більш ніж достатJ
ньо, і вирішуються вони зазвичай оперативно.
Сподіваюсь, що така тенденція збережеться і
надалі.

Кор.: Ваші побажання працівникам Комісії
напередодні святкування річниці її заснування
як постійно діючого органу в системі
судоустрою України.
Кирилюк Р.І.: Починати, як відомо, завжди

важко, а розпочинати роботу, про яку існували
лише окремі думки, тим більше. Тому, враховуJ
ючи, що все вдалося, найперше хочу подякуваJ
ти Комісії та її секретаріату за плідне співробітJ
ництво з Державною судовою адміністрацією
України, за велику роботу, проведену для утверJ
дження принципу верховенства права та спраJ
ведливості.

Нехай ваш високий професіоналізм, досвід та
знання і надалі сприяють становленню правоJ
вої держави.

Отож, з нагоди першої річниці вашої діяльJ
ності прийміть побажання міцного здоров’я,
щастя, благополуччя та добробуту.

Інтерв’ю підготував 
Віталій Боровко

ОКРЕМА ДУМКА

31



Обрання суддів 
та вимоги до них. 
Історичні нариси
Так, у часи перебуванJ

ня України у складі Росії
(1654–1917 рр.), залежно від
способу вступу на службу, судJ
ді поділялися на два види: ті,
які призначаються (монархом
за поданням Сенату; безпосеJ
редньо Сенатом; губернським
правлінням), й ті, які обираJ
ються певним прошарком наJ
селення (дворянами, купцями

і міщанами, селянами)1. СудJ
ді, які обирались, не були підJ
звітні виборцям. Їх затверджуJ
вав губернатор, якому вони і
звітували. Більшість членів
повітового суду, а в магістраJ
ті — часто й увесь склад не маJ
ли ані найменшого уявлення
про засади судочинства, теоJ
рію доказів. «Такий суддя, —
писав А.Ф. Коні, — є дуже
сумне явище, тому що свавілJ
ля під личиною правосуддя
має особливо відразливі риси,

і шкода судового насильстJ
ва є гіршою за будьJяку адJ
міністративну шкоду».2 СудJ
ді зараховувалися на державJ
ну (військову) службу, надіJ
лялися чинами та нагородаJ
ми, підлягали відповідальJ
ності нарівні з іншими посаJ
довцями. Відставний прапорJ
щик цілком ймовірно міг бути
кандидатом у члени повітовоJ
го суду, а відставний полковJ
ник — кандидатом у члени суJ
дової палати.3

ПОГЛЯД НАУКОВЦЯ

32

В’ячеслав Комаров,
проф., завідувач кафедри 

цивільного процесу 

Національного

університету 

«Юридична 

академія України 

ім. Ярослава Мудрого»

Іван Марочкін,
проф., завідувач кафедри

організації судових та

правоохоронних органів

Національного

університету «Юридична

академія України

ім. Ярослава Мудрого»

Інститут кандидата на посаду судді існує як достатньо розвинута система у більF
шості країн світу. В цих країнах сформульовані вимоги до кандидатів на посади
суддів, нормативно закріплена процедура оцінки знань, навичок, умінь, ділових
та моральних якостей кандидата, обов’язково передбачається навчання кандиF
датів на посади суддів у спеціальному навчальному закладі та стажування в суді.
Тільки після цього порушується питання про можливість обрання конкретної осоF
би на посаду судді.

В Україні інститут кандидата на посаду судді розвивався відповідно до історичF
них етапів становлення суспільства та політичного ладу держави.

Становлення
інституту кандидата
на посаду судді 
в Україні

1.  Щербина П. Ф. Судебная реформа на Правобережной Украине. — Львов: Вища школа, 1974. — С. 52.
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Якісно нову правову основу
інституту кандидатів на судJ
дівські посади заклали прийняJ
ті 20 листопада 1864 р. Судові
статути (далі — Статути). Їх
укладачі справедливо вважали,
що задовільне справляння праJ
восуддя залежить більше від
гідності суддів, ніж від доскоJ
налості законів. І саме інститут
кандидатів на судові посади поJ
винен був стати «розсадником
судових діячів, зерном нового
судового стану; кандидатура на
судові посади мала служити
тим чистим і єдиним джерелом,
якому належало годувати все
судове відомство».4 Статті
200–211 Статутів5 щодо кандиJ
дата на посаду судді містили заJ
гальнообов’язкові вимоги та
обмеження: 1) відсутність ісJ
тотних фізичних вад; 2) неприJ
пустимість вчинення діянь, що
містять ознаки злочину; непоJ
рочність у суспільній думці;
3) належність до російського
підданства; 4) тільки особи чоJ
ловічої статі, які досягли віку 25
років; 4) освітній ценз — вища
чи середня освіта, а за її відсутJ
ності — наявність стажу не
менше трьох років у судовому
відомстві; 5) майновий ценз.
Оскільки за мету запровадженJ
ня інституту кандидата на судоJ
ву посаду була визнана підгоJ
товка молодих людей до судоJ
вої служби, у Статутах особлива
увага приділялася організації
занять кандидатів, зокрема у
судових місцях і в прокуратурі,
відрядженню до виконання
обов’язків судових слідчих.

Втім, цей інститут не отриJ
мав належного нормативного
регулювання, тому розвивався
доволі повільно. У зв’язку з
цим у законі від 24 грудня
1891 р. було внесено доповJ
нення та зміни до Статутів,
зокрема встановлено, що канJ
дидатами на судову посаду моJ
жуть бути особи, які закінчили
курс юридичних наук у вищих

навчальних закладах і перебуJ
вали на службі при окружних
судах і судових палатах. ЗараJ
хування в кандидати прирівJ
нювалося до зарахування на
службу по судовому відомству.
Законом передбачався поділ
кандидатів на старших і моJ
лодших. Звання молодшого
здобувалося зарахуванням до
розряду кандидатів. Чин старJ
шого кандидата одержували
після не менш як півторарічної
служби по судовому відомству
і після складання необхідного
іспиту, про що видавалося посJ
відчення відповідним судом чи
палатою. Старші кандидати
мали істотні переваги, оскільJ
ки вони за старанну і корисну
службу могли одержувати
штатний оклад чи одноразову
допомогу. Внесені зміни також
офіційно закріпили порядок
підготовки кандидатів, провеJ
дення з ними занять. Таким
чином, статус кандидатів у
судді зазнав суттєвих змін:
поJперше, було усунуто так
зване «довічне» кандидатство:
кандидати, які не склали іспиJ
ту протягом двох (у крайньому
разі трьох) років, відраховуваJ
лися; вдосконалено систему
поділу кандидатів на молодJ
ших (учнівJпрактикантів) і
старших (стажистів), які доJ
пускалися до виконання судоJ
вих і прокурорських обов’язJ
ків. ПоJдруге, законодавчого
визначення набуло питання
фінансового забезпечення
кандидатів.

Інститут кандидата 
на посаду судді в період 
з 1917 по 1920 рік
Становлення інституту канJ

дидата на посаду судді в період
боротьби за українську націоJ
нальну державність (1917–1920
рр.) відбувалося поJрізному.
Так, відповідно до Закону «Про
умови засудження і порядку
обрання суддів Генеральних і

апеляційних судів», прийнятоJ
го в грудні 1917 р., усі судді
обиралися Центральною РаJ
дою. На одну посаду судді могJ
ли претендувати від 4 до 6 осіб.
Закон щодо кандидатів передJ
бачав лише одну вимогу — маJ
ти вищу освіту, однак допускав
обрання на посаду судді й осіб,
які її не мають. Кандидати поJ
давали свої заяви до СекретаріJ
ату судових справ, який потім
передавав їх до Центральної
Ради. У період Гетьманату відJ
повідно до Закону від 8 липня
1918 р. про створення ДержавJ
ного Сенату до кандидатів на
посади суддів цієї вищої судоJ
вої інстанції висувалися досить
високі вимоги: мати вищу
юридичну освіту, обіймати не
менше 15 років посади судовоJ
го слідчого, товариша прокуJ
рора окружного суду або адвоJ
ката, мати відповідний наукоJ
вий ступінь з юридичних наук.
Оскільки в Україні цього періJ
оду вся влада належала гетьмаJ
нові, було встановлено і відпоJ
відний порядок формування
корпусу суддів. Міністр юстиJ
ції вносив подання щодо канJ
дидата до Ради міністрів, яка
здійснювала попередній розJ
гляд кандидатури. Після схваJ
лення Радою міністрів гетьман
призначав цього кандидата на
посаду судді.

Формування професійного
суду у радянські часи
(1920–1991 рр.)
Після встановлення в УкраїJ

ні радянської влади постало
питання про формування проJ
фесійного суду. З цією метою
7 березня 1920 р. Народним
комісаріатом юстиції було
прийнято постанову «Про реJ
єстрацію фахівців із судової
частини», відповідно до якої
всім особам, які належали до
членів магістратури і колишJ
нього прошарку присяжної адJ
вокатури, включаючи і тих, які

ПОГЛЯД НАУКОВЦЯ

33

4. Возвращение к истокам права: Судебные уставы. О статусе судей // Законность. — 1994.� № 6. — С. 13–18.

5. Судебные уставы 20 ноября 1864 года съ изложением рассуждений, на коих они основаны. — СанктПетербургъ,

1864. — 690 с.



входили до складу службовців
у радянських установах, проJ
понувалося зареєструватися в
тижневий строк у СудовоJ
слідчому відділі народного коJ
місаріату юстиції. 5 червня
1920 р. було видано Декрет
Ради народних комісарів «Про
використання юристівJпракJ
тиків», який повідомляв про
проведення загальної реєстраJ
ції осіб незалежно від віку і
статі, які мають вищу юридичJ
ну освіту і стаж роботи в судоJ
вому, військовоJсудовому віJ
домствах та адвокатурі.

Таким чином, під час ствоJ
рення системи судів УкраїнсьJ
кої РСР уряд усвідомлював неJ
обхідність професійного здійсJ
нення правосуддя, про що
зазначалося в прийнятому
26 жовтня 1920 р. Положенні
про народний суд, у ст. 14 якоJ
го було закріплено, що постійJ
ні народні судді повинні відпоJ
відати таким вимогам: (1) маJ
ти право обирати і бути обраJ
ними до Ради робітничих і сеJ
лянських депутатів (це право
надавалося тільки працездатJ
ним громадянам, які досягли
18 років; винятки становили
засуджені, недієздатні та обмеJ
жено дієздатні особи, а також
особи, які живуть на нетрудоJ
вий прибуток, та деякі інші каJ
тегорії громадян); (2) мати поJ
літичний досвід роботи в проJ
летарських організаціях партії,
професійних союзах, робітниJ
чих кооперативах, фабричноJ
заводських комітетах і раJ
дянських установах; (3) мати
теоретичну і практичну підгоJ
товку, необхідну для посади
радянського судді.

У подальшому зміна харакJ
теру і переліку вимог, яким поJ
винна відповідати особа, висуJ
нута кандидатом у народні
судді, відбувалася в основному
в напрямі зменшення їх кільJ
кості, що сприяло залученню
до зайняття посади судді більш
широкого кола осіб. Так, наJ

приклад, на відміну від ПолоJ
ження про народний суд
1920 р., яке передбачало необJ
хідність теоретичної підготовJ
ки кандидата на посаду судді,
наступні Положення про судоJ
устрій УРСР від 16 грудня
1922 р. і Положення про судоJ
устрій УРСР від 23 жовтня
1925 р. як критерії добору пеJ
редбачали альтернативу: або
не менш ніж дворічний стаж
відповідальної політичної роJ
боти в робітничоJселянських
громадських, професійних чи
партійних організаціях, або
два роки стажу практичної роJ
боти в органах радянської юсJ
тиції на посадах не нижче наJ
родного слідчого. Наслідком
такої кадрової політики стало
те, що в органах юстиції більJ
шість осіб, які обіймали відпоJ
відальні посади, не мали необJ
хідної теоретичної юридичної
підготовки. Серед народних
суддів було багато осіб не тільJ
ки недостатньо підготовлених,
а й випадкових, непридатних
для справляння правосуддя.
Однак на початку 1923 р. раJ
дянський уряд зробив спробу
підвищити професіоналізм
суддів. У Харкові, Києві та
Одесі були організовані коротJ
котермінові юридичні курси з
підвищення кваліфікації судоJ
воJпрокурорських працівниJ
ків. Строк навчання на курсах
спочатку становив чотири міJ
сяці (три потоки на рік), а в
1924 р. він був збільшений до
п’яти місяців — два випуски на
рік по 100 осіб. Для навчання
на курсах суди направляли
осіб, які мали стаж роботи в
органах юстиції не менше одJ
ного року на посаді, не нижчій
народного судді чи народного
слідчого.6

Пізніше положення про судоJ
устрій 1929 р. і 1931 р. уже взаJ
галі не передбачали таку вимогу
до кандидата на посаду судді, як
наявність стажу роботи за юриJ
дичною спеціальністю. До

обов’язкових умов для народJ
ного судді Законом про судоусJ
трій 1938 р. додатково було
введено віковий ценз, який у
1960 р. було підвищено з 23 до
25 років. Прийнятий 5 червня
1981 р. Закон УРСР «Про судоJ
устрій в Українській РСР» ніяJ
ких новел у питанні переліку та
якості вимог, яким повинна відJ
повідати особа, висунута канJ
дидатом у судді, не передбачив.
Таким чином, починаючи з
1929 р. претендентом на посаду
судді міг стати будьJякий дієзJ
датний громадянин України
(СРСР), який досяг встановлеJ
ного законом віку.

Особливості 
сучасного періоду
Лише ухвалений 15 грудня

1992 р. Закон України «Про
статус суддів» уперше визнаJ
чив діяльність судді як профеJ
сійну і передбачив вимоги до
кандидата: необхідний освітJ
ній ценз — вищу юридичну осJ
віту і певний стаж роботи за
юридичною спеціальністю.
У ст. 5 цього Закону було встаJ
новлено, що суддя не може буJ
ти народним депутатом, налеJ
жати до будьJякої політичної
партії, руху, входити до складу
органів виконавчої влади, інJ
ших державних органів, оргаJ
нів місцевого і регіонального
самоврядування, підприємств,
що мають за мету одержання
прибутку, займатися підприJ
ємницькою та іншою діяльнісJ
тю, крім викладацької, наукоJ
вої та іншої оплачуваної творJ
чої діяльності у вільний від роJ
боти час. Таким чином, Закон
України «Про статус суддів»
1992 р. уперше окреслив в
Україні принцип здійснення
судової діяльності на засадах
професіоналізму.

Пізніше Конституція УкраїJ
ни 1996 р. закріпила основні
вимоги до кандидатів на посаJ
ду судді, визначивши необхідJ
ний віковий, освітній та проJ

ПОГЛЯД НАУКОВЦЯ

34

6. Положення про короткотермінові юридичні курси для підвищення кваліфікації судово�прокурорських працівників

у Харкові, Києві та Одесі // Постанова РНК УРСР від 7 квітня 1924 року // ЗУ УРСР. — 1924. — № 9. — Ст. 65.



фесійний ценз. А в прийнятоJ
му згодом Законі «Про судоусJ
трій України» від 20 лютого
2002 р. було підтверджено важJ
ливість добору суддівських
кадрів виключно на підставі
оцінки їх професійного рівня і
профпридатності до судової
роботи. Цей закон вперше
встановив певні обмеження і
вимоги щодо морального вигJ
ляду, фізичного і психічного
стану кандидата на посаду судJ
ді і тим самим виключив можJ
ливість призначення чи обранJ
ня суддею особи, яка не поJ
винна бути допущена до здійсJ
нення судової влади. Зокрема,
йдеться про осіб: недієздатних
і обмежено дієздатних; які маJ
ють хронічні психічні чи інші

захворювання, що перешкодJ
жають виконанню обов’язків
судді; мають непогашену чи не
зняту судимість, щодо яких
проводиться дізнання, досудоJ
ве слідство чи судовий розгляд
кримінальної справи. І хоча
цей закон, як і закон України
«Про статус суддів», втратив
чинність у зв’язку з прийнятJ
тям 7 липня 2010 року Закону
України «Про судоустрій та
статус суддів», його основні
положення щодо вікового і
професійноJосвітнього цензу
кандидатів на посади суддів
знайшли відображення і в ноJ
вому законі.

Починаючи з 2010 р. необJ
хідною умовою для набуття
статусу кандидата на посаду
судді є відповідність встановJ
леним Конституцією і ЗакоJ

ном України «Про судоустрій і
статус суддів» вимогам, успішJ
не проходження спеціальної
підготовки та складання кваліJ
фікаційного іспиту.

Правові основи статусу канJ
дидата на посаду судді закладеJ
но Конституцією і законами
України «Про судоустрій та
статус суддів», «Про Вищу раду
юстиції», «Про КонституційJ
ний Суд України». У цих норJ
мативноJправових актах сфорJ
мульовано перелік вимог, що
висуваються до кандидатів,
передбачено обмеження щодо
допуску певних категорій осіб
до здійснення судової влади,
визначено компетенцію відпоJ
відних органів щодо добору
кандидатів, розроблено процеJ

дуру оцінки професійно важJ
ливих властивостей кандидатів
та вступу їх на посаду. При доJ
борі кандидатів на посади судJ
дів забезпечується рівність їх
прав незалежно від раси, коJ
льору шкіри, політичних, реліJ
гійних та інших переконань,
статі, етнічного та соціального
походження, майнового стану,
місця проживання, мовних
або інших ознак.

При відборі кандидатів на
посаду судді важливо враховуJ
вати і вимоги, що містяться у
таких міжнародних актах, як
Основні принципи незалежJ
ності судів та судової влади від
1985 р., Процедура ефективноJ
го здійснення Основних принJ
ципів міжнародних судових
органів від 1989 г., Керівні
принципи, що стосуються ролі

осіб, які здійснюють судові пеJ
реслідування від 1990 р., РекоJ
мендація № R (94) 12 Комітету
Міністрів країнJучасниць щоJ
до незалежності, ефективності
і ролі суддів від 1994 р., ЄвроJ
пейська Хартія про статус судJ
дів від 1998 р., Загальна Хартія
суддів від 1999 р.

Зауважимо, що вимоги до
кандидатів на посади суддів
судів загальної юрисдикції
докладніше сформульовано в
ч. 3 ст. 127 Конституції УкраїJ
ни: кандидатом на зайняття
посади судді суду загальної
юрисдикції може бути громаJ
дянин України, не молодший
двадцяти п’яти років, який
має вищу юридичну освіту і
стаж роботи в галузі права не
менше трьох років, проживає
в Україні не менше десяти роJ
ків та володіє державною моJ
вою. Закон України «Про суJ
доустрій і статус суддів» розкJ
риває деякі положення цієї
конституційної норми, а саме:
визначає, що під «вищою
юридичною освітою» слід роJ
зуміти вищу юридичну освіту,
здобуту в Україні за освітньоJ
кваліфікаційним рівнем спеJ
ціаліста або магістра, і вищу
юридичну освіту за відповідJ
ним освітньоJкваліфікаційJ
ним рівнем, що здобута в іноJ
земних державах та визнана в
Україні в установленому закоJ
ном порядку. А під «стажем
роботи в галузі права» слід
вважати стаж роботи особи за
спеціальністю після здобуття
нею вищої юридичної освіти
за освітньоJкваліфікаційним
рівнем не нижче спеціаліста.

Закон України «Про судоусJ
трій і статус суддів» в нормаJ
тивному порядку заборонив
доступ до суддівської діяльJ
ності певних категорій осіб,
зокрема визнаних судом обмеJ
жено дієздатними або недієJ
здатними; тих, які мають хроJ
нічні психічні чи інші захвоJ
рювання, що перешкоджають
виконанню обов’язків судді,
які мають не зняту чи не погаJ
шену судимість.

ПОГЛЯД НАУКОВЦЯ

35

Закон «Про судоустрій України» 
вперше встановив певні обмеження і вимоги
щодо морального вигляду, фізичного
і психічного стану кандидата на посаду судді
і тим самим виключив можливість
призначення чи обрання суддею особи, 
яка не повинна бути допущена до здійснення
судової влади



Процес обрання судді
Отже, сьогодні особа, яка баJ

жає набути статусу кандидата
на посаду судді і в майбутньому
планує для себе суддівську
кар’єру, після оголошення ВиJ
щою кваліфікаційною коміJ
сією суддів України (далі —
Комісія) про проведення добоJ
ру кандидатів на посаду судді,
повинна звернутися до Комісії
з відповідною заявою та надати
документи, які підтверджують
відповідність його кандидатуJ
ри встановленим законодавстJ
вом вимогам. Після закінчення
визначеного строку для поданJ
ня необхідних документів КоJ
місія проводить спеціальну пеJ
ревірку цих осіб стосовно відJ
повідності їх установленим виJ
могам до кандидата на посаду
судді. Ті, хто пройшли таку
спеціальну перевірку, допускаJ
ються до складання іспиту, що
проходить у формі анонімного
тестування і метою якого є виJ
явлення рівня загальних теореJ
тичних знань претендентів.
Особи, які успішно склали ісJ
пит перед Комісією, набувають
статус кандидата на посаду
судді і направляються для проJ
ходження курсу спеціальної
підготовки. Кандидати, які усJ
пішно пройшли курс спеціальJ
ної підготовки, направляються
до Комісії для складання кваліJ
фікаційного іспиту, який поляJ
гає у виявленні належних теоJ
ретичних знань та рівня проJ
фесійної підготовки кандидата
на посаду судді, ступеня його
готовності здійснювати правоJ
суддя з питань юрисдикції відJ
повідного суду, а також особисJ
тих і моральних якостей канJ
дидата. Кваліфікаційний іспит
проводиться шляхом складанJ
ня кандидатом на посаду судді
письмового анонімного тестуJ
вання та виконання практичJ
ного завдання з метою виявJ
лення рівня практичних навиJ
чок та умінь у застосуванні заJ
кону. Це гарантує рівність всіх
кандидатів, об’єктивність реJ
зультатів та прозорість всієї
процедури добору кандидатів

на посаду судді. Результати
кваліфікаційного іспиту канJ
дидата на посаду судді визнаJ
чаються за бальною систеJ
мою — кількість набраних баJ
лів визначає рейтинг кандидаJ
тів і відповідне місце в резерві
на заміщення вакантних посад
суддів. У разі відкриття вакантJ
ної посади судді Комісія оголоJ
шує про проведення конкурсу
на її зайняття. Кандидати на
посаду судді, які перебувають у
резерві та виявили бажання
взяти участь у конкурсі на заміJ
щення вакантних посад судді, у
встановлений строк подають
до Комісії письмові заяви.
Остання проводить конкурс на
заміщення вакантних посад
судді і здійснює вибір на коJ
ристь того претендента, який
має найвищий рейтинг у резерJ
ві кандидатів на посаду судді.
Якщо у конкурсі беруть участь
кандидати з однаковим рейJ
тингом, перевага надається
тому кандидату, який має
більший стаж роботи у галузі
права.

За результатами проведеного
конкурсу Комісія надсилає до
Вищої ради юстиції відповідно
до кількості вакантних посад
судді рекомендації про приJ
значення конкретних кандиJ
датів суддями, яка після розгJ
ляду цього питання на своєму
засіданні приймає рішення
про внесення подання ПрезиJ
дентові України про признаJ
чення кандидата на посаду
судді. Останній протягом
тридцяти днів з дня отримання
такого подання видає указ, у
якому зазначається, в який саJ
ме суд призначається особа на
посаду судді. Далі проводиться
урочиста церемонія складання
присяги судді у присутності
Президента України. ПринеJ
сена публічно і скріплена підJ
писом судді присяга є юридичJ
ним актом, що фіксує момент
його вступу на посаду, визнаJ
чає фактичне набуття повноJ
важень судді.

Втілюючи в життя положенJ
ня нового закону щодо процеJ

дури добору суддівських кадJ
рів, Комісія у 2011 році провеJ
ла добір кандидатів на посаду
судді за новими загальноприйJ
нятими у світі правилами: на
основі анонімного тестування
та кваліфікаційного іспиту.
Так, з метою визначення рівня
загальнотеоретичних знань у
галузі права осіб, які претендуJ
ють зайняти вакантні посади
суддів, Комісія відповідно до
вимог Закону України «Про
судоустрій і статус суддів» від
22 травня 2011 року провела
перше анонімне тестування
кандидатів на посаду судді.
Цей іспит одночасно відбувавJ
ся на базі чотирьох вищих навJ
чальних закладів: Київського
національного університету
ім. Тараса Шевченка, ЛьвівсьJ
кого національного універсиJ
тету ім. Івана Франка, НаціоJ
нального університету «ОдесьJ
ка юридична академія» та
Національного університету
«Юридична академія України
ім. Ярослава Мудрого». Для
реалізації цієї процедури КоJ
місія розробила та апробуваJ
ла стандартизовані тестові завJ
дання, які містили 100 пиJ
тань із 12 галузей права з ваJ
ріантами відповіді множинноJ
го вибору, які роздавалися
під час першого тестування.
Комісія завчасно затвердила і
розмістила на своєму сайті
(www.vkksu.gov.ua) програму,
за якою розроблені тестові пиJ
тання і яку слід використовуJ
вати при підготовці. Кожен
кандидат, який виявив бажанJ
ня взяти участь у тестуванні на
посаду судді, повинен скласти
такий тест. Кандидат, який
складає тест, клеїть на першу
сторінку тестового завдання
штрихJкод, згенерований на
основі його паспортних даних,
який зчитується та розшифроJ
вується лише комп’ютером,
без участі людини, після заверJ
шення тесту та направлення
результатів до Комісії. Всі реJ
зультати підраховуються тим
же комп’ютером та оприлюдJ
нюються на порталі Комісії.
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Зокрема, протягом місяця
3593 особи виявили бажання
взяти участь у першому тестуJ
ванні на посаду судді та надісJ
лали стандартний пакет докуJ
ментів, 3430 з них були допуJ
щені до складання тесту. ВідJ
так, 19 червня 2011 р. Комісія в
м. Одесі на базі Національного
університету «Одеська юриJ
дична академія» провела друJ
гий етап добору кандидатів на
посади суддів — складання
кваліфікаційного іспиту, який
полягав у виявленні ступеня
готовності кандидата на посаJ
ду судді здійснювати правосудJ
дя з питань юрисдикції відпоJ
відного суду. За результатами
кваліфікаційного іспиту було
складено рейтинг кандидатів
на посаду судді, в основі якого
було покладено кількість отриJ
маних балів. 19 липня 2011 роJ
ку Комісія прийняла рішення,
яким оголошено конкурс сеJ
ред кандидатів на посаду судді
вперше на заміщення вакантJ
них посад суддів у місцевих суJ
дах загальної юрисдикції ВінJ
ницької, Донецької, ЛугансьJ
кої та Харківської областей.

Слід зазначити, що перший
добір кандидатів на посади
суддів здійснювався без етапу
спеціального навчання в НаJ
ціональній школі суддів, осJ
кільки ця установа ще не
встигла налагодити свою робоJ
ту, однак судова система гостро
потребувала нових суддівських
кадрів. Уже наступний етап доJ
бору суддівських кадрів, ймоJ
вірніше, включатиме спеціальJ
ну підготовку майбутніх суддів.
До того ж Європейська Хартія
суддів закріплює вимоги
обов’язкової професійної підJ
готовки кандидатів в судді
«шляхом спеціального навчанJ
ня, організованого за рахунок
держави» (п.2.3. Хартії).

Також слід зауважити, що пеJ
ред Комісією постало завдання

оперативно налагодити роботу
з організаційноJметодичного
забезпечення процедури добоJ
ру кандидатів на посади суддів.
Аналізуючи результати першоJ
го кроку, зазначимо, що процеJ
дурою не було передбачено
оцінку рівня особистих і моJ
ральних якостей кандидатів на
посади суддів. Між іншим, підJ
вищена нервозність, честоJ
любство, нестриманість, неJ
уважність, надмірна самовпевJ
неність, невміння спокійно
вислуховувати сторони і покаJ
зання свідків не сприяють праJ
вильному розумінню обставин
справи та об’єктивній оцінці
доказів, а отже, є перешкодою
високопрофесійному суддівстJ
ву. Саме тому у багатьох євроJ
пейських країнах, наприклад,
Бельгії, Швеції, Польщі тощо,
значна увага приділяється псиJ
хологічним і моральним якосJ
тям суддів.7 У п.10 «Основних
принципів, що стосуються неJ
залежності судових органів»,
схвалених Генеральною АсамбJ
леєю ООН у 1985 році, також
зазначається, що особи, відібJ
рані на судові посади, повинні
мати високі моральні якості та
здібності.8 Однак вказаний неJ
долік швидше відноситься не
до прогалини в діяльності КоJ
місії, а до недосконалості украJ
їнського законодавства, осJ
кільки в ньому і досі не визнаJ
чено такий критерій, як осоJ
бисті і моральні якості, яким
повинен відповідати кандидат
на посаду судді. Зауважимо, що
законодавство більшості країн
ставить в один ряд як профеJ
сійні якості кандидата, так і
його моральноJетичні характеJ
ристики. На наш погляд, значJ
но удосконалить процедуру доJ
бору кандидатів на посаду судJ
ді запровадження психологічJ
ного тестування разом з аноJ
німним тестуванням, тобто на
першому етапі добору кандиJ

датів. Таке психологічне тестуJ
вання кандидатів повинно маJ
ти конкретну спрямованість на
виявлення потрібних в даній
професіональній діяльності
якостей особистості. Для цього
мають бути створені формаліJ
зовані вимоги, на основі яких
можна буде судити про: 1) повJ
ну відповідність особи вимоJ
гам професії; 2) абсолютну неJ
сумісність особистості і діяльJ
ності; 3) відносну можливість
зайняття певної суддівської
посади. Отримані результати,
поJперше, дозволять економиJ
ти бюджетні кошти, що не витJ
рачатимуться на підготовку
кандидата на посаду судді у раJ
зі абсолютної несумісності
особистості кандидата і профеJ
сії судді; поJдруге, дозволять
правильно спланувати підгоJ
товку майбутнього судді, кориJ
гуючи і виховуючи в нього проJ
фесійно важливі якості та здібJ
ності. При цьому важливо
пам’ятати, що будьJякий метод
підбору повинен бути науково
обґрунтованим. Кожна якість,
здатність, навичка мають бути
витребувані суддівською діяльJ
ністю. Тому для того, щоб заJ
стосувати ту чи іншу систему
тестових проб до кандидатів на
посади суддів, необхідно чітко
визначити, які якості необхідні
майбутньому судді для успішJ
ної професійної діяльності.
Тобто, повинні бути нормативJ
но визначені та обґрунтовані з
позицій системного підходу ті
якості, якими зобов’язаний воJ
лодіти претендент на заняття
суддівської посади. Цей переJ
лік складатиме зміст соціопсиJ
хограми судді, розробленої на
основі аналізу змісту суддівсьJ
кої діяльності. Вважаємо, що
такий напрям повинен дістати
своє нормативне закріплення з
подальшою реалізацією у діJ
яльності Вищої кваліфікаційJ
ної комісії суддів України.
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Народився 18 жовтня 1941
року в с. Вiкторiвка
Манькiвського району ЧерJ
каської області.

Трудову діяльність розпочав
з 1958 року: працював робітJ
ником та гірничим майстром
вугільної шахти, інженером у
системі шахтобудування.
В 1962 р. закінчив Кадiївський
гірничий технікум. З 1963 по
1966 р. проходив військову
службу на космодромі БайJ
конур.

У 1973 р. закінчив ХарківсьJ
кий юридичний інститут за
спеціальністю «ПравознавстJ
во» з присвоєнням кваліфікаJ
ції юриста.

Після цього працював судJ
дею Кадiївського міського суJ
ду Луганської області, суддею
Луганського обласного суду,
заступником голови цього суJ
ду. З квітня 1980 р. — суддя
Верховного Суду України.
Упродовж десяти років був
секретарем Пленуму ВерховJ
ного Суду, з грудня 1993 р. —

заступник Голови Верховного
Суду України, у 1996–2006 роJ
ках представляв Україну в коJ
місії Організації Об’єднаних
Націй з питань запобігання
злочинності та кримінального
правосуддя, у 2002–2006 роJ
ках — Голова Верховного Суду
України. Був членом Ради наJ
ціональної безпеки та обороJ
ни України.

Ректором Національної
школи суддів України признаJ
чений рішенням Вищої кваліJ
фікаційної комісії суддів
України від 21 грудня
2010 року.

Очолював НауковоJконJ
сультативну раду при ВерховJ
ному Суді України, був члеJ
ном Вищої ради юстиції.
З 1994 р. на підставі рішення
Кабінету Міністрів України
очолював робочу групу з пиJ
тань підготовки проекту
КримінальноJпроцесуальноJ
го кодексу України, а з
2003 р. — заступник Голови
такої групи у Верховній Раді
України. Член комісії з доопJ
рацювання та узгодження
проектів Кримінального,
КримінальноJпроцесуальноJ
го та КримінальноJвиконавJ
чого кодексів України, член
Комісії з опрацювання пиJ
тань щодо скасування смертJ
ної кари в Україні, Комісії з
питань реформування правоJ
охоронних органів України,

Член науковоJекспертної
групи з підготовки КонституJ
ційної Асамблеї.

Безпосередньо пiдготував
низку проектiв законодавчих
актiв, у тому числі проект ЗаJ
кону «Про статус суддів», а таJ
кож проекти постанов ПленуJ
му Верховного Суду України з
питань роз’яснення законоJ
давства. Брав участь у ствоJ
ренні Міжнародного криміJ
нального суду як глава делегаJ
ції України у Підготовчому та
Спеціальному комітетах ООН
та заступник глави делегації
України на Дипломатичній
конференції (Рим, 1998 р.), на
якій було прийнято Римський
статут цього суду.

Автор понад 250 наукових
праць, виданих як в Україні,
так i поза її межами. Протягом
1993—2010 рр. у спiвавторствi
опублікував низку збiрникiв із
судової практики.

Нагороджений орденами:
«За заслуги» III (1998), II
(2000), I (2004) ступенів;
«Ярослава Мудрого» V ступеJ
ня (2006), медалями: «ДвадJ
цять років Перемоги у ВелиJ
кій Вiтчизнянiй вiйнi 1941—
1945 рр.» (1965 р.) та «Ветеран
праці» (1989 р.); Почесною
грамотою Верховної Ради
України (2002). Є одним із
перших лауреатів премії
ім. Ярослава Мудрого (2001).
Має інші нагороди й відзнаки.
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Маляренко Василь Тимофійович — 
ректор Національної школи суддів України, 
член�кореспондент Національної академії правових наук
України, доктор юридичних наук, 
професор, суддя вищого кваліфікаційного класу, 
заслужений юрист України. 
Голова Верховного суду України (2002–2006)



Народилася 21 травня 1953 р. у м. Києві.
У 1976 р. закінчила юридичний факультет КиJ
ївського державного університету імені
Т.Г. Шевченка. У 1976 — 1979 рр. працювала
помічником прокурора Радянського району
м. Києва, в 1978 р. вступила до аспірантури
Інституту держави і права АН УРСР.

З 1987 по 1996 рр. — доцент кафедри, з 1996
по 2005 рр. — завідувач кафедри, а з 2005 р. —
професор кафедри конституційного права КиJ
ївського національного університету імені
Т.Г. Шевченка.

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії судJ
дів України від 30.05.2011 р. призначена проJ
ректором з науковоJдослідної роботи НаціоJ
нальної школи суддів України.

Має понад 70 опублікованих праць. Є членом
Редакційної ради науковоJпрактичного юриJ
дичного видання «Вісник Вищої кваліфікаційJ
ної комісії суддів України».

У 2004 — 2008 рр. — член групи експертів із заJ
безпечення діяльності тимчасової спеціальної
комісії Верховної Ради України по опрацюванJ
ню проектів законів про внесення змін до КонсJ

титуції України,
1997 — 2010 рр. —
член науковоJкоJ
ординаційної ради
Фонду місцевого
самоврядування.

2007 р. — член наJ
уковоJметодичної
ради Вищого адміністративного суду України,
член Союзу юристів України.

Указом Президента України від 21.02.2011 р.
включена до складу науковоJекспертної групи з
підготовки Конституційної Асамблеї.

За період трудової діяльності Шукліна Н.Г.
нагороджена Знаком Міністерства освіти «ВідJ
мінник освіти України» (1998 р.), нагрудним
знаком «Знак пошани» Київського міського гоJ
лови (2003 р.). Має Почесні грамоти КиївськоJ
го міського голови (2002, 2003, 2004 рр.), ПодяJ
ку Кабінету Міністрів України (2000 р.), ПодяJ
ку Вищої кваліфікаційної комісії суддів УкраїJ
ни в організації та підготовці першого добору
кандидатів на посаду судді вперше 
(травеньJчервень 2011 р.).
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Шукліна Наталія Георгіївна — 
проректор з науково�дослідної роботи Національної школи 

суддів України, кандидат юридичних наук, професор

Народилася
2 жовтня 1958р.
у м. Києві в сім’ї
військовослужJ
бовців.

1981 року закінJ
чила юридичний
факультет КиївсьJ
кого державного

університету ім. Т.Г.Шевченка з відзнакою за
спеціальністю «Правознавство».

З 1981 по 1989 рр. працювала у Верховному
Суді України на посадах консультанта судової
палати з кримінальних справ та старшого конJ
сультанта відділу узагальнень судової практики.

З 1989 по 1997 рр. працювала на юридичному
факультеті Київського університету імені ТараJ
са Шевченка на посаді асистента.

У 1996 року захистила дисертацію на здобуття
наукового ступеня кандидата юридичних наук.

З 1997 по червень 2011 рр. — проректор з навJ
чальної роботи Академії адвокатури України,
професор кафедри кримінального процесу та
криміналістики. Кучинська О.П. є членом спеJ
ціалізованої вченої ради Академії адвокатури
України.

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії судJ
дів України від 1 червня 2011 р. призначена
проректором з підготовки кадрів для судових
органів Національної школи суддів України.

Автор і співавтор понад 50 наукових праць. КуJ
чинська О.П. є членом Редакційної ради наукоJ
воJпрактичного юридичного видання «Вісник
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України».

Входить до складу Асоціації процесуалістів
України.

Має подяку Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України в організації та підготовці перJ
шого добору кандидатів на посаду судді вперше
(травеньJчервень 2011 р.).

Кучинська Оксана Петрівна — 
проректор з підготовки кадрів для судових органів Національної
школи суддів України, кандидат юридичних наук, професор
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О
чолив Національну
школу суддів України
(далі — Школа) юрист

найвищого професійного рівJ
ня, доктор юридичних наук,
професор, академік УкраїнсьJ
кої академії наук, членJкоресJ
пондент Національної акадеJ
мії правових наук України, ГоJ
лова Верховного Суду України
2002–2006 років, заслужений
юрист України, повний каваJ
лер ордена «За заслуги» МаляJ
ренко Василь Тимофійович.

Завдяки зусиллям керівницJ
тва при Школі створено регіоJ
нальні відділення у ДніпропетJ
ровську, Донецьку, Львові,
Одесі, Севастополі, Харкові та
Чернівцях.

Окрім спеціальної підготовJ
ки кандидатів на посаду судді
та підвищення рівня кваліфіJ
кації суддів, перед Школою
також були поставлені вимоги
щодо підготовки працівників
апарату судів, проведення наJ
укових досліджень з питань
удосконалення судочинства,
науковоJметодичне забезпеJ
чення діяльності судів загальJ
ної юрисдикції, Вищої кваліJ
фікаційної комісії суддів
України та Вищої ради юстиJ

ції, а також вивчення міжнаJ
родного досвіду організації діJ
яльності судів.

З метою системного викоJ
нання завдань, що поставлені
перед Національною школою
суддів України, було розробJ
лено і затверджено План роJ
боти Національної школи

суддів України і План наукоJ
воJдослідної роботи НаціоJ
нальної школи суддів України
на 2011 рік.

Для організації якісної підJ
готовки суддів та працівників
апаратів судів у цьому році НаJ
ціональною школою підготовJ
лено та затверджено 22 Типові
навчальні плани підготовки
для різних категорій слухачів, з
яких 12 планів для суддів і 10 —
для працівників апарату судів.
На основі таких планів та з

урахуванням пропозицій і поJ
треб суддів і працівників апаJ
ратів судів усіх рівнів розробJ
лено Графік з підготовки судJ
дів та працівників апаратів суJ
дів на перше та друге півріччя
2011 року.

Пріоритетними формами
навчання під час підготовки

суддів та працівників апаратів
судів у Школі є інтерактивні
лекції з актуальних питань
правозастосування, вирішення
казусів та симуляції (навчальні
судові засідання). Окрім цього,
актуальними залишаються й
такі форми, як практичні заJ
няття, семінари та засідання
круглого столу.

У процесі підготовки слухачі
не лише вдосконалюють знанJ
ня з основних напрямів здійсJ
нення правосуддя та реформуJ

Підготовка висококваліфікованих кадрів для судової сисF
теми України має загальнодержавне значення і є запорукою
підвищення якості здійснення правосуддя і відповідно — поF
кращення міжнародного іміджу України.

Реалізація цього завдання у форматі судової реформи в
Україні вимагала заснування окремого навчального закладу,
яким стала Національна школа суддів України, утворена ріF
шенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 21грудF
ня 2010 року. А 17 січня 2011 року Президент України видав
відповідний указ, яким доручив прискорити формування НаF
ціональної школи суддів України на базі Академії суддів
України.

Місце Національної 
школи суддів України
в системі судоустрою України

Вища кваліфікаційна комісія суддів України 
21 грудня 2010 року своїм рішенням утворила 
Національну школу суддів України, 
яку очолив Маляренко Василь Тимофійович

Наталія Шукліна,
проректор

Національної школи 

суддів України,

кандидат

юридичних наук,

професор



НАЦІОНАЛЬНА ШКОЛА СУДДІВ УКРАЇНИ

41

вання судової системи, але й
виробляють навички організаJ
ції та ведення судового проJ
вадження і судової статистиJ
ки, формують належний ріJ
вень суддівської етики, етики
поведінки державного служJ
бовця, отримують знання з
юридичної психології та засоJ
бів безконфліктного поводJ
ження в колективі.

Зазначу, що підготовку слуJ
хачів Школи забезпечує висоJ
копрофесійний викладацьJ
кий склад, адже до участі в
навчальному процесі залучаJ
ються і штатні викладачі
Школи, і викладачі з інших
установ та організацій, наукоJ
воJпедагогічні працівники
вищих навчальних закладів
України, суддіJпрактики ВерJ
ховного Суду України, ВищоJ
го спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних
і кримінальних справ, ВищоJ
го господарського суду УкраїJ
ни, Вищого адміністративноJ
го суду України; апеляційних
та місцевих судів загальної
юрисдикції.

За перше півріччя 2011 року
Національною школою суддів
організовано заняття з підгоJ
товки суддів та працівників
апаратів судів для 3751 слухаJ
ча, з яких центральним апараJ
том — для 1031 особи, а регіоJ
нальними відділеннями — для
2720 осіб. За підсумками навJ
чання слухачі Школи отримуJ
ють сертифікат.

Окрім регулярних занять із
підготовки слухачів, Школа
широко практикує проведенJ
ня спеціалізованих семінарів з
актуальних питань судочинстJ
ва, більшість з яких організоJ
вується за тематикою, запроJ
понованою під час занять та
опитувань, а також із урахуJ
ванням змін чинного законоJ
давства України. Для підготовJ
ки спеціалізованих семінарів
широко залучаються інтелекJ
туальні можливості міжнародJ
них проектів.

Стосовно наукової роботи,
Школою розроблено КонJ

цепцію науковоJдослідної
роботи Національної школи
суддів України на 2011–2015
роки. Наукові співробітники
Школи працюють над наукоJ
воJметодичним забезпеченJ
ням діяльності Вищої кваліJ
фікаційної комісії суддів
України, Вищої ради юстиції
та судів загальної юрисдикJ
ції, проводять наукові досJ
лідження з питань удосконаJ
лення судочинства та вивJ
чення міжнародного досвіду

діяльності судів. Для цього у
Школі створено науковоJмеJ
тодичну раду, яка забезпечує
планування та координацію
науковоJдослідної роботи,
визначає пріоритетні напряJ
ми наукових досліджень та
сприяє у їх здійсненні, заJ
слуховує наукові звіти, розJ
робляє рекомендації і пропоJ
зиції щодо удосконалення
процесу підготовки та переJ
підготовки кадрів для судоJ
вої системи.

Для ведення науковоJдослідJ
ної діяльності у структурі
Школи утворено такі наукові
відділи: наукових досліджень
проблем судочинства та його
удосконалення; вивчення міжJ
народного досвіду організації
діяльності судів; науковоJмеJ
тодичного забезпечення судів
загальної юрисдикції; наукоJ
воJметодичного забезпечення
діяльності Вищої кваліфікаJ
ційної комісії суддів України і
науковоJметодичного забезпеJ
чення діяльності Вищої ради
юстиції.

Оскільки Національна шкоJ
ла суддів України утворена
при Вищій кваліфікаційній
комісії суддів України (далі —
Комісія), особливим напряJ
мом її роботи визначено сисJ
темну плідну співпрацю з КоJ
місією. Це завдання покладеJ
но на відділ науковоJметодичJ
ного забезпечення діяльності
Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України Національної
школи суддів України, який
організовує наукові дослідJ

ження та вносить відповідні
пропозиції щодо удосконаJ
лення діяльності Комісії, проJ
водить роботу із науковоJмеJ
тодичного забезпечення діJ
яльності Комісії в частині
здійснення нею дисциплінарJ
ного провадження стосовно
суддів місцевих та апеляційJ
них судів, проведення іспиту
(анонімного тестування) на
виявлення рівня загальних теJ
оретичних знань у галузі права
кандидатів на посаду судді,
кваліфікаційного іспиту та
спеціальної підготовки кандиJ
датів на посаду судді.

За дорученням Голови КоJ
місії у Школі готують пропоJ
зиції до проектів програми
анонімного тестування на виJ
явлення рівня загальних теоJ
ретичних знань у галузі права
та програми кваліфікаційного
іспиту; перелік нормативноJ
правових актів та інших джеJ
рел, необхідних для виконанJ
ня кандидатами на посаду
судді практичних завдань із
цивільного, кримінального,

За перше півріччя 2011 року 
Національною школою суддів України
організовано заняття з підготовки суддів
та працівників апаратів судів для 

3751 слухача



господарського та адміністраJ
тивного судочинства; розробJ
ляють та періодично оновлюJ
ють тестові бази і бази пракJ
тичних завдань. Також у ШкоJ
лі налагоджено роботу щодо
безперервного та систематичJ
ного моніторингу змісту заJ
значених баз на предмет відJ
повідності чинному законоJ
давству України.

Хочу звернути увагу й на те,
що Школа спільно з Комісією
готує проект Закону України
«Про внесення змін до Закону
України «Про судоустрій і стаJ
тус суддів» з метою удосконаJ
лення правового статусу НаJ
ціональної школи суддів на осJ
нові кращого світового досвіду
організації діяльності закладів
суддівської освіти.

Окрім цього, у Школі ведетьJ
ся активна робота щодо наукоJ
вого опрацювання проблемаJ
тики притягнення суддів до
дисциплінарної відповідальJ
ності. Зокрема, автор цієї статті
взяла участь у семінарі «ПракJ
тичні аспекти притягнення
судді до дисциплінарної відпоJ
відальності», який відбувся
7–9 липня 2011 р. у м. Кам’янJ
цюJПодільському.

У цілому, науковоJдослідна
діяльність Школи — це інтеJ
лектуальна, творча праця,
спрямована на одержання і виJ
користання нових знань у сфеJ
рі підготовки висококваліфіJ
кованих кадрів для судової
системи, наукового забезпеJ
чення діяльності судів та інJ
ших органів системи судоустJ
рою шляхом здійснення фунJ
даментальних і прикладних
наукових досліджень, провеJ
дення науковоJдослідної та наJ
уковоJметодичної роботи згідJ
но із завданнями Національної
школи суддів.

НауковоJдослідна робота у
Школі здійснюється на основі
таких принципів:

• збалансованості співвідJ
ношення фундаментальJ
них і прикладних наукоJ
вих досліджень;

• комплексного підходу до
розв’язання наукових
проблем у галузі права;

• органічної єдності правової
науки, освіти і практики;

• економічної доцільності
та ефективності наукових
досліджень і впровадженJ
ня їх результатів;

• проголошення академічної
відповідальності за достоJ
вірність і оригінальність
отриманих результатів;

• створення оптимальних
умов для безперешкодноJ

го пошуку наукової істиJ
ни, її вільного викладенJ
ня і поширення;

• плановості проведення
наукових досліджень;

• всебічної підтримки наJ
укових відділів, тимчасоJ
вих наукових колективів,
провідних учених, здатJ
них забезпечити випередJ
жувальний рівень наукоJ
вих досліджень, розвиток
творчості молоді;

• інтеграції вітчизняної наJ
уки у міжнародний наJ
уковий простір;

• постійного впровадженJ
ня конкретних наукоJ
вих результатів і методик
навчання в процес підгоJ
товки кадрів для судової
системи.

Попри позитивні тенденції
в діяльності Школи є обставиJ
ни, які стримують її розвиток.
Основна серед них — це обJ
меженість фінансування, що,
своєю чергою, породжує
проблеми матеріальноJтехJ
нічного і кадрового забезпеJ
чення діяльності Школи.
Однак, впевнена, вони матиJ

муть лише тимчасовий харакJ
тер і не вплинуть на досягненJ
ня стратегічних цілей держави
з підготовки висококваліфіJ
кованих кадрів для судової
системи України.

Наостанок зауважу, що ствоJ
рення Національної школи
суддів України як спеціального
автономного закладу з власJ
ним бюджетом, самостійними
напрямами діяльності, широJ
кими повноваженнями у сфері
вироблення і реалізації спеціJ
альних програм підготовки

суддів та працівників апаратів
судів (у тісній та плідній співJ
праці з Вищою кваліфікаційJ
ною комісією суддів України
звісно) і, що важливо, який у
перспективі має стати потужJ
ним загальнонаціональним інJ
телектуальним науковим та
науковоJметодичним центJ
ром, що відповідатиме міжнаJ
родним стандартам у галузі суJ
дочинства, дозволить ефекJ
тивно вирішити проблему підJ
готовки висококваліфікованих
кадрів для судової системи
України.

Користуючись нагодою, хочу
висловити вдячність за значну
допомогу в підготовці слухачів
Національної школи суддів
України Центру суддівських
студій та його директору пані
Верещинській Н.О., Спільній
програмі Європейського Союзу
та Ради Європи «Прозорість та
ефективність судової системи
України» і керівнику цієї програ�
ми пану Оскару Аларкону, про�
екту USAID «Україна: верховен�
ство права» та його керівнику
пану Девіду Вону.
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Окрім регулярних занять із підготовки слухачів,
Національна школа суддів України 
широко практикує проведення спеціалізованих
семінарів з актуальних питань судочинства



У
процесі реформування системи вітчизняноJ
го правосуддя усі її складові зазнали принциJ
пових перетворень. Відбулися структурні

трансформації на основі масштабних законодавJ
чих змін, які позначили нові перспективи правовоJ
го розвитку суспільства і держави.

В історії судової влади України 16 вересня 2010
року ознаменоване початком роботи Вищої кваліJ
фікаційної комісії суддів України як постійно діюJ
чого органу у системі судоустрою країни. 

Цього року ми стали свідками того, яким напруJ
женим і відповідальним став для Комісії період
становлення. Слід зазначити, що судові установи
всієї країни з нетерпінням чекають на завершення
процесу формування суддівського корпусу, який
стартував 22 травня 2011 року за новими правилаJ
ми, визначеними Законом України «Про судоустJ
рій та статус суддів».

Питання призначення суддів на посаду, а особJ
ливо вперше, відіграє надзвичайно важливу роль,
адже від того, наскільки ретельно добиратимуться
кадри, залежить функціонування судової гілки
влади в цілому у державі.

Професіоналізм судді — це сукупність знань, інJ
телекту, культури, етичноJпсихологічних якостей,
необхідних для повноцінного здійснення посадоJ
вих обов’язків. І правильно оцінити ступінь готовJ
ності кандидата до надто відповідальної і різнобічJ
ної роботи — першочергове завдання Комісії.

Безумовно, міць судової влади і ефективність її
діяльності залежать не лише від професіоналізму,
але й від об’єктивності, безсторонності і справедJ
ливості суддів, а тому ми очікуємо, що при відборі
кандидатів на вакантні суддівські посади братиJ
муться до уваги і ці якості.

Крім цього, важливим аспектом є система навJ
чальної і позанавчальної підготовки суддів, яка поJ
винна не лише насичувати майбутнього або діючоJ
го суддю знаннями, але, і це головне, — сформуваJ
ти стійку потребу і навички самостійного опануJ

вання законодавчої бази, що постійно оновлюєтьJ
ся. У цьому — секрет підвищення професійного
рівня суддівського корпусу загалом і кар’єрного
зростання кожного судді зокрема.

Виняткове значення мають питання, що знахоJ
дяться в площині дисциплінарної відповідальності
суддів. Адже вони безпосередньо пов’язані з автоJ
ритетом судової влади. Можливість притягнути
суддю до дисциплінарної відповідальності за невиJ
конання ним професійних обов’язків чи порушенJ
ня закону є необхідною гарантією реалізації права
на доступ до правосуддя, закріпленого у статті 6
Європейської конвенції про захист прав людини та
основних свобод, одним із засобів забезпечення
справедливого правосуддя. Це механізм, що дозвоJ
ляє і суддівському корпусу, і суспільству вкотре пеJ
ресвідчитися в тому, що закон однаковий для всіх і
судді також можуть бути піддані покаранню.

Сьогодні з огляду на суспільні очікування КоміJ
сія має забезпечити прозорий і об’єктивний поряJ
док притягнення суддів до дисциплінарної відповіJ
дальності та продемонструвати, що вона реально
може досягти балансу між контролем за судом та
суддівською незалежністю. Адже упродовж коротJ
кого періоду недоліки існуючої в Україні системи
контролю за діяльністю суддів та процедури приJ
тягнення їх до дисциплінарної відповідальності, а
також проблема незахищеності суддів від політичJ
ного тиску і спроб залякування набули неабиякого
суспільного резонансу.

Звісно, судді мають добросовісно, чесно і кваліJ
фіковано відправляти правосуддя, проте вимагати
від них виявлення надлюдських якостей і здібносJ
тей, зважаючи на існуючі об’єктивні обставини, не
варто. Слід взяти до уваги, що ретельність добору
кандидатів, принциповість при прийнятті рішення
про відповідальність суддів повинна поєднуватися
із захистом і підтримкою тих, хто вірою і правдою
служить правосуддю, і є прикладом чесності та
справедливості.
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Запорізької області

Добросовісне, чесне
і кваліфіковане правосуддя – 
обов’язок кожного судді

Україна на конституційному рівні проголосила себе правовою
державою, у центрі уваги якої — людина, її права і свободи. Саме у
контексті гарантування та забезпечення прав людини і громадяF
нина на рівні міжнародних стандартів 2010 рік став визначальним
у проведенні судової реформи.



О
сновними пріоритетами Комісії у сфері
міжнародного співробітництва є налагодJ
ження співпраці з іноземними державниJ

ми та недержавними органами, урядовими і неJ
урядовими установами та організаціями, світовиJ
ми та європейськими інституціями задля вивченJ
ня і впровадження у вітчизняну практику кращоJ
го з доробку зарубіжних правників, обміну досвіJ
дом у сфері добору кандидатів на посаду судді
вперше, переведення судді, обрання кандидата
на посаду судді безстроково та дисциплінарної
практики.

Комісія є реципієнтом Спільної програми РаJ
ди Європи та Європейського Союзу «Прозорість
та ефективність судової системи України», що
стартувала 1 липня 2008 року та є однією з деJ
кількох спільних програм Європейського Союзу
і Ради Європи, яка надає допомогу Україні.
Сфера діяльності Програми охоплює цілі ЄвроJ
пейської політики сусідства Плану дій УкраїJ
на–Європейський Союз, а також Плану дій для
співробітництва Ради Європи з Україною.

Мета Програми полягає у забезпеченні трансJ
формації судової системи України в прозору і
справедливу, доступну для усіх громадян, таку,
що працює ефективно і відкрито як важлива
ланка громадянського суспільства. Діяльність
Програми реалізовується за чотирма основними
напрямами: правова база судоустрою; загальноJ
доступність до правосуддя; ефективність судової
системи і якість судових рішень; прозорість і
відповідальність судової системи.

Для досягнення запланованих результатів
Програма забезпечує експертну оцінку законоJ
давства і надає допомогу в розробці законопроJ
ектів та поправок до чинних законів, здійснює

моніторинг досягнень і проблем, що виникають
у процесі реформування судової системи.

У рамках реалізації Програми представники
Комісії взяли участь у спільних міжнародних
конференціях, круглих столах, офіційних візитах
та робочих зустрічах з метою обговорення актуJ
альних для діяльності Комісії питань. Також за
підтримки Програми представники Комісії, ВиJ
щої ради юстиції, Верховного Суду України та
Конституційного Суду України відвідали з робоJ
чим візитом Королівство Іспанію з метою ознайJ
омлення з досвідом роботи судової гілки влади
цієї країни, а також провели три навчальні сесії
за участю експертів Ради Європи для суддів ВерJ
ховного Суду України, вищих спеціалізованих та
апеляційних обласних судів із методології тлумаJ
чення нормативноJправових актів.

Ідея запровадження спеціального навчального
курсу з методології тлумачення нормативноJ
правових актів була запропонована Головою КоJ
місії І.Л. Самсіним у контексті додаткових захоJ
дів на період реалізації Спільної програми під
час засідання керівного комітету Проекту «ПроJ
зорість та ефективність судової системи УкраїJ
ни». Зважаючи на позитивні відгуки слухачів
після прослуховування лекційного матеріалу,
представленого європейськими та вітчизняниJ
ми експертами, участі у практичних заняттях та
дискусіях, планується залучати кращих експерJ
тів, науковців до підготовки висококваліфіковаJ
них кадрів для судової системи у Національній
школі суддів України.

Також Комісія активно співпрацює з ПроекJ
том Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID) «Україна: верховенство права», який
реалізовується в Україні в кілька етапів з травня
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начальник відділу міжнародного співробітництва

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

У межах визначених у Законі України «Про судоустрій і статус судF
дів» від 7 липня 2010 року повноважень Вища кваліфікаційна комісія
суддів України розпочала активну міжнародну діяльність у суддівсьF
кій сфері, встановила міжнародні зв’язки з державними інституціяF
ми інших країн з метою обміну досвідом та розпочала плідну співпF
рацю з міжнародними програмами та проектами у підготовці і реаF
лізації спільних заходів.

Міжнародна діяльність
Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України



2006 року по вересень 2011 року. Мета його —
допомогти Україні вдосконалити правове поле
судової системи, зокрема його регуляторну
складову; вирішити проблеми професійної підJ
готовки, підвищення кваліфікації суддів, їх підJ
звітності; запровадити принцип прозорості у діJ
яльність судів і залучити представників громаJ
дянського суспільства як партнерів у реформуJ
ванні та вдосконаленні процесу судочинства.

За підтримки Проекту було проведено анонімJ
не тестування (іспит) кандидатів на посаду судді
вперше для виявлення рівня їх загальних теореJ
тичних знань в галузі права на базі чотирьох
юридичних вищих навчальних закладів та кваліJ
фікаційний іспит на базі Національного універJ
ситету «Одеська юридична академія».

Окрім цього, проведено два робочих семінари з
метою оптимізації роботи Комісії на тему «РобоJ
та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в
нових умовах» та «Практичні аспекти притягненJ
ня судді до дисциплінарної відповідальності».

З часу набуття Комісією статусу постійно діюJ
чого органу в системі судоустрою України семіJ
нар на тему «Робота Вищої кваліфікаційної коJ
місії суддів України в нових умовах» став найJ
масштабнішим заходом за рівнем представницJ
тва, проблематикою запропонованих до обговоJ
рення питань і кількістю прийнятих учасниками
рішень для подальшого впровадження у пракJ
тичну роботу Комісії.

Зокрема, окрім іноземних експертів у роботі
семінару взяли участь представники АдміністраJ
ції Президента України, Комітету Верховної Ради
України з питань правосуддя, Вищої ради юстиції
України, Ради суддів України, рад суддів загальJ
них судів, адміністративних судів, господарських
та вищих спеціалізованих судів України, НаціоJ
нальної школи суддів України, Міністерства юсJ
тиції України, Державної судової адміністрації
України та Національного університету «ЮриJ
дична академія імені Ярослава Мудрого».

За результатами роботи семінару було визнаJ
чено основні напрями планування роботи КоміJ
сії на наступний період, серед них:

— підготовка та затвердження відповідних підJ
законних нормативноJправових актів (положень,
порядків та методик), що мають урегулювати поJ
рядок розгляду Комісією питань, зокрема щодо
добору кадрів на посаду судді вперше та притягJ
нення суддів до дисциплінарної відповідальності;

— забезпечення розробки та належної переJ
вірки тестових завдань, що пропонуватимуться
кандидатам на посаду судді для складення аноJ
німного письмового тестування та кваліфікаційJ
ного іспиту;

— упровадження стандартизованих докуменJ
тів Комісії.

Необхідність проведення робочого семінару
на тему «Практичні аспекти притягнення судді

до дисциплінарної відповідальності» була
зумовлена потребою обговорити проблемні пиJ
тання процедури здійснення дисциплінарного
провадження щодо суддів; проекти документів,
що регулюють процес притягнення суддів до
дисциплінарної відповідальності; а також упроJ
вадження у діяльність Комісії сучасних інфорJ
маційних технологій та стандартизованих докуJ
ментів з цього питання. Порядок денний семіJ
нару включав і ознайомлення членів Комісії і
працівників секретаріату з іноземним досвідом
організації роботи державного органу, уповноJ
важеного розглядати питання притягнення судJ
дів до дисциплінарної відповідальності, та виJ
роблення концептуальних засад проведення
конкурсу на заміщення вакантної посади судді.

Учасниками заходу після дискусій та обговоJ
рень було прийнято рішення обробити, систеJ
матизувати інформацію і висловлені пропозиції
та урахувати їх в роботі Комісії в межах повноваJ
жень, визначених Законом України «Про судоJ
устрій і статус суддів».

Також завдячуючи Проекту Комісія отримала
обладнання для створення і функціонування власJ
ного вебJпорталу і для автоматизованої обробки
виконаних кандидатами на посаду судді тестів.

Окрім того, Департаментом Ради Європи з
правового розвитку та зміцнення прав людини
Комісію як новостворений незалежний постійJ
но діючий орган у системі судоустрою було заJ
прошено до роботи в рамках Програми Ради
Європи «Підтримка судової реформи в країнах
Східного партнерства» з метою вироблення проJ
екту рекомендацій Венеціанської комісії для поJ
дальшого їх урахування на національному рівні
державамиJчленами.

У травні цього року Генеральним директораJ
том з прав людини та правових питань Ради
Європи у м. Страсбурзі була проведена організаJ
ційна зустріч за участю експертів Ради Європи
та представників судової влади України, ВірмеJ
нії, Азербайджану, Молдови та Грузії.

До складу делегації, яка на цій зустрічі предJ
ставляла Україну, входили представники МінісJ
терства юстиції України, Верховного Суду УкраJ
їни, Національної школи суддів України, Центру
суддівських студій, Академії адвокатури України
та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Комісія також взяла участь у роботі дводенної
сесії робочої групи «Незалежні судові системи»
підгрупи «Органи суддівського самоуправління»
та триденної сесії робочої групи «Незалежні суJ
дові системи» підгрупи «Призначення на посаду
судді вперше, кар’єра судді та дисциплінарна
відповідальність судді», що проводилися у
м. Страсбурзі цього року в рамках Програми.

Як один із партнерів Комісія залучена до міжJ
народних проектів «Посилення професійної підJ
готовки щодо Європейської конвенції з прав люJ
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З
адля досягнення цієї мети Проект усі роки
приділяє особливу увагу підтримці партнеJ
рів у реалізації законодавчих положень щоJ

до забезпечення автоматизації процесів докуменJ
тообігу та модернізації діловодства в судах країJ
ни, об’єктивного процесу добору кандидатів на
посаду судді, а також в оптимізації роботи Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України (далі —
Комісія) через упровадження в користування
стандартизованих бланків заяв кандидатів на поJ
саду судді та бланків скарг на поведінку судді, наJ
дання допомоги судам та радам суддів усіх рівнів

у покращенні комунікації із засобами масової інJ
формації. Підтримка включає також організацію
опитувань відвідувачів суду щодо рівня їх задовоJ
лення якістю отриманих в суді послуг, підготовку
та проведення тренінгів для суддів і працівників
апарату судів, а також участь у вирішенні питань
уніфікації і стандартизації практики притягненJ
ня суддів до дисциплінарної відповідальності.

Законом України «Про судоустрій і статус судJ
дів» від 7 липня 2010 року започатковано унікальJ
ну в історії України систему добору суддівських
кадрів, що передбачає кількарівневий відбір краJ

дини — Європейська програма освіти в галузі
прав людини для юристів» та «Забезпечення
ефективної імплементації на національному рівJ
ні Європейської конвенції з прав людини клюJ
човими групами правників» у рамках Плану дій
Ради Європи для України на 2011–2014 роки.

Необхідно звернути увагу на те, що зазначеJ
ний План дій, схвалений на засіданні Комітету
міністрів РЄ 6 липня 2011 року, був розроблений
Секретаріатом РЄ на основі пропозицій украJ
їнської сторони.

Реалізація згаданих проектів Ради Європи пеJ
редбачає проведення засідань робочих груп з
питань методології навчання, пленарних засіJ
дань у РЄ в Страсбурзі для представників націоJ
нальних установ професійної підготовки суддів і
прокурорів, ознайомчих візитів до Ради Європи,
зокрема до Страсбурзького Суду та установJпарJ

тнерів у Європі; підготовку довідників та планів
навчальних курсів, ознайомлення з практичниJ
ми прикладами та інформаційними матеріалаJ
ми, написання посібників з підготовки інструкJ
торів; підготовку інтерактивних курсів електJ
ронного навчання; проведення експертних зустJ
річей і семінарів, у тому числі тематичних і погJ
либлених, які вестимуть міжнародні експерти
Ради Європи, а також каскадних семінарів за
участю національних інструкторів з проблемаJ
тики Європейської конвенції з прав людини;
симпозіумів, круглих столів, конференцій.

У подальшому в межах повноважень Комісія
має намір брати участь у нових проектах Ради
Європи та інших європейських інституцій з меJ
тою імплементації міжнародних правових норм
в національне законодавство, що регулює функJ
ціонування судової системи України.
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Співпраця заради майбутнього
Вища кваліфікаційна комісія суддів України є партнером Проекту «Україна: верховенство праF

ва» Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), який реалізовується в Україні з травня 2006
року в рамках міжурядової Угоди між урядом України і урядом Сполучених Штатів Америки.

Основним контрактним завданням Проекту є надання технічної допомоги українській держаF
ві, зокрема різним державним установам, у завершенні судової реформи і підвищенні прозоF
рості та підзвітності судової системи.



щих кандидатів за результатами: (а) анонімного
тестування, (б) складення кваліфікаційного іспиJ
ту та (в) конкурсного зайняття вакантної посади
судді. Законом також уніфіковано дисциплінарJ
ний процес. Виконання означених функцій поJ
кладено на Вищу кваліфікаційну комісію суддів
України — постійно діючий державний орган.

Запровадженню наведених нововведень у наJ
прямі реформування процедури добору суддівсьJ
ких кадрів та уніфікації дисциплінарної практиJ
ки щодо суддів передувала багаторічна кропітка
співпраця Проекту з Комісією, Державною судоJ
вою адміністрацією, Міністерством юстиції, КоJ
мітетом Верховної Ради України з питань правоJ
суддя та кваліфікаційними комісіями апеляційJ
них округів, що існували до прийняття Закону.

Добір кандидатів на посаду судді: як це було
На початок реалізації Проекту в Україні діяло

13 кваліфікаційних комісій суддів у географічно
різних апеляційних округах, у системі госпоJ
дарських та адміністративних судів і Вища кваJ
ліфікаційна комісія суддів України. Усі вони
працювали на громадських засадах, збираючись
на свої засідання раз на місяць, і опрацьовували
матеріал, що готувався для них відповідно териJ
торіальними управліннями Державної судової
адміністрації України (ДСАУ) і структурним
підрозділом ДСАУ. Між ними не існувало ієрарJ
хії, кожна була незалежним органом, який відJ
повідав за добір кандидатів на посаду судді та
дисциплінарну практику стосовно суддів у своєJ
му регіоні чи у власній юрисдикції.

Така система, з одного боку, створювала можJ
ливості кожній кваліфікаційній комісії суддів
(ККС) виявляти ініціативу і формувати власну
політику відбору кандидатів на суддівські посаJ
ди та застосування дисциплінарних стягнень, а з
іншого — залишала питання державної ваги (доJ
бір суддівських кадрів) роздробленим, поверхоJ
во вирішуваним та далеким від досконалого.

Законодавча неврегульованість деталей у проJ
цесі добору суддів при автономії 13 ККС дозволяJ
ла кожній з них виробити і застосовувати свою
методику проведення співбесіди з кандидатом.
Окрім того, процедура обростала не передбачеJ
ними законом етапами. Наприклад, невідомо як
з’явилася вимога попередньої зустрічі потенційJ
ного кандидата з головою відповідного суду, де ісJ
нувала вакансія, з метою отримання його згоди
на розгляд документів саме цього кандидата.

Такий підхід ґрунтувався на суб’єктивній реJ
комендації голови суду, позитивна відповідь
якого в подальшому ставила потенційного судJ
дю у залежність від голови суду.

Кандидати не були обізнані з програмою співбесіJ
ди. Вони не мали уявлення, які питання їм ставитиJ

муться. У практику діяльності ККС не було запроJ
ваджено оприлюднення основних критеріїв прийJ
няття ними рішень — програма для співбесіди, пеJ
релік характеристик (особистих чи професійних)
кандидата, за якими буде надаватися перевага тому
чи іншому кандидату у разі проведення конкурсу.

Усі ці фактори давали підстави потенційним
кандидатам на суддівські посади та й суспільству
взагалі вважати систему добору суддівських кадJ
рів закритою, схильною до кумівства та протекJ
ціонізму. Усвідомлюючи свою відповідальність
за якість поповнення суддівського корпусу, члеJ
ни ККС почали практикувати надання переваги
працівникам судової системи, яких знали — поJ
мічникам суддів, секретарям та іншим.

Так, у червні 2006 року до присяги судді було
приведено понад 200 новопризначених суддів,
70% з яких були саме такими працівниками суду.
Голова Верховного Суду України Маляренко В.Т1

з прикрістю констатував тоді, що відбувається поJ
ступова «секретаризація» суддівського корпусу.

Варто зазначити, що з 2007 року Комісія проJ
демонструвала бажання до уніфікації підходів у
доборі кандидатів на суддівські посади та дисJ
циплінарної практики.

У співпраці з Проектом Комісія докладала
значних зусиль для вивчення досвіду різних ККС,
оприлюднювала сучасні ініціативи окремих коміJ
сій з метою залучення до їх обговорення широких
суддівських кіл. Члени Комісії розробили проекJ
ти документів з рекомендаціями щодо добору
кандидатів, проведення конкурсу, узагальнення
дисциплінарної практики тощо, які мали стати
нормативною базою для роботи комісій і сприяти
відходу від регіональних стандартів та запровадJ
женню загальнонаціональних підходів у процесі
прийняття рішень. На регіональних семінарах
члени ККС могли долучитися до вироблення таJ
ких документів і формування національної поліJ
тики у підборі суддівських кадрів. Як правило, таJ
кі заходи відвідували представники Вищої ради
юстиції, яким стандартизація роботи різних ККС
полегшувала роботу з рекомендування кандидатів
на посаду судді, та представники Міністерства
юстиції, які активно працювали над текстом проJ
екту Закону про судоустрій і статус суддів.

З того ж часу за ініціативи Голови Комісії пана
Самсіна та за підтримки Проекту було започатJ
ковано щоквартальний випуск Вісника Комісії,
метою якого було інформувати про роботу КоJ
місії, консолідувати членів ККС та сприяти
вдосконаленню їх роботи.

Добір кандидатів на посаду судді: 
що змінилося?
За стандартами ООН та Ради Європи добір

суддівських кадрів має здійснюватися органами,
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більшість членів яких є суддями, обраними саJ
мими суддями. Так само — у процедурі притягJ
нення до дисциплінарної відповідальності.

Філософія цього така: судді добре знають,
якими якостями має володіти потенційний судJ
дя, і суддям легше визначити, чи помилився або
свідомо допустив порушення їх колега, проти
якого порушено дисциплінарне провадження.

Звісно, принцип противаг та стримувань пеJ
редбачає залучення інших гілок влади до формуJ
вання суддівського корпусу, що в Україні врегуJ
льовано: призначення Президентом на посаду
судді вперше та парламентом — на посаду судді
безстроково.

Разом з тим, якість суддівського корпусу важJ
лива для суспільства, членам якого час від часу
доводиться реалізовувати своє право на судовий
захист, що, в свою чергу, передбачає право на
справедливий судовий розгляд справи неупеJ
редженим суддею.

Лише професійно підготовлений суддя зі
знаннями етики та розумінням своєї підзвітносJ
ті здатен протистояти неправомірному тиску та
ухвалювати рішення за фактами справи відпоJ
відно до закону. У цьому — зміст суддівської неJ
залежності.

Таким чином, на початковому етапі судової
реформи актуальним було питання удосконаJ
лення системи добору суддівських кадрів відJ
повідно до кращих світових стандартів та сусJ
пільних очікувань. Саме тому Проект після
оцінки фактичного стану справ щодо добору
кандидатів на посаду судді та відповідно до
свого завдання з просування принципу прозоJ
рості у діяльності судової влади, співпрацюючи
з партнерами, пропагував запровадження
об’єктивної та справедливої системи добору
кандидатів на посаду судді, яка б ґрунтувалася
на професійних і персональних якостях преJ
тендентів на суддівську посаду, їх готовності та
здатності її обіймати.

Виявилося, що на той час уже існував певний
досвід Академії суддів України у співпраці з
ОБСЄ у виробленні тестових завдань для кандиJ
датів, що містили запитання з різних галузей
права і мали за мету перевірку рівня професійної
підготовки кандидатів.

Перед Проектом постало завдання вдосконаJ
лити цей досвід, перевіривши, чи відповідає він
стандартам сучасних тестових технологій і чи
спрямований на перевірку здатності кандидатів
застосувати свої знання права.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
підтримала таку ініціативу.

Задля досягнення поставленої мети було сфоJ
кусовано увагу на розробці та запровадженні
анонімного тестування для кандидатів на посаду
судді, яке б відповідало міжнародним стандарJ
там та вимогам, а також ґрунтувалося на визнаJ

ній у світі методології розробки, апробації та адJ
міністрування.

У взаємодії Вищої кваліфікаційної комісії судJ
дів України попередніх каденцій з Проектом
«Україна: верховенство права» було утворено
робочу групу зі створення та запровадження
єдиних стандартів відбору кандидатів на посаду
судді через розробку та запровадження тестуJ
вання. До її складу увійшли представники ВиJ
щої ради юстиції, Комісії, кваліфікаційних коJ
місій апеляційних округів, ДСА, Ради суддів
України, діючої на той час Академії суддів УкраJ
їни, іноземні та вітчизняні експерти з тестових
технологій.

Члени робочої групи за активного супроводу
експертів розробили методологію підготовки
тестових завдань, процедуру перевірки (апроJ
бації) тестових запитань, виписали адміністраJ
тивні процедури проведення та оцінювання
тестів.

З урахуванням вимог цих документів було
сформовано тестові завдання, що пройшли усJ
пішне апробування під час проведення у шести
різних регіонах України семи пілотних тестувань
осіб, що перебували на той час у кадровому реJ
зерві та претендували на зайняття посади судді.

Для спостереження за пілотним тестуванням
були запрошені народні депутати від Комітету з
питань правосуддя, представники Ради суддів
України та Міністерства юстиції.

Паралельно розроблялися та експериментальJ
но вивірялися стандартизовані форми заяви про
участь у доборі кандидата на посаду судді та анJ
кети кандидата.

Підсумки пілотних тестувань, а також запроJ
поновані процедури їх організації та супроводу
отримали високу оцінку від спостерігачів, у реJ
зультаті чого ідея анонімного тестування кандиJ
датів на суддівські посади була законодавчо
втілена.

Підтримка закону в такій редакції більшістю
членів парламенту дає підстави стверджувати
про політичну волю докорінно змінити підхід до
формування суддівського корпусу і забезпечити
заповнення суддівських вакансій з числа найкJ
раще фахово підготовлених кандидатів.

Кількарівневе анонімне тестування, формуванJ
ня рейтингу кандидатів, його оприлюднення на
вебJпорталі судової влади і проведення конкурсJ
ного відбору — ознаки прозорого та професійноJ
го добору суддів в Україні — стало реальністю.

Не менш важливим було отримання Комісією
за законом нового статусу — постійно діючого
органу в системі судової влади, у складі якого
домінують судді.

У нових умовах члени Комісії доклали максиJ
мальних зусиль задля забезпечення проведення
на високому рівні добору кандидатів на посаду
судді за новими правилами.
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Проект у цьому процесі надавав потрібну орJ
ганізаційну та експертну підтримку. Так, було
проведено тренінги для авторів тестових завдань
з методології розробки, написання та апробації
тестових запитань. Використовуючи отримані
під час тренінгу знання, автори розробили певJ
ну масу тестових запитань з 12 галузей права, пеJ
редбачених оприлюдненою Комісією програJ
мою письмового анонімного тестування (іспиJ
ту) кандидатів на посаду судді на виявлення рівJ
ня загальнотеоретичних знань у галузі права. Ці
запитання було апробовано у трьох регіонах
країни на початку травня 2011 року та доопраJ
цьовано відповідно до зауважень і рекомендацій
експерта з методології розробки тестів. У такий
спосіб утворилася база тестових запитань, що
використовувалася під час анонімного тестуванJ
ня кандидатів.

Далі потрібно було вирішити питання забезJ
печення рівних умов для всіх потенційних канJ
дидатів на етапі добору.

Відтак, робоча група приступила до приведенJ
ня у відповідність до вимог нового законодавстJ
ва раніше розроблених стандартизованих форм
заяви про участь у доборі кандидата на посаду
судді та анкети кандидата, а також процедури
проведення та оцінювання тестів. Результатом
цієї роботи стало затвердження рішенням КоміJ
сії від 21 квітня 2011 року Положення про поряJ
док складення кандидатами на посаду судді аноJ
німного тестування (іспиту) та методику його
оцінювання. До нього ввійшли більшість найJ
важливіших рекомендацій експертівJтестологів
щодо методу вибору тестових запитань при форJ
муванні тестового зошиту за випадковим принJ
ципом, застосовування штрихJкодів, правил поJ
ведінки під час тестування тощо.

Відповідно до рекомендацій експертів з тестоJ
вих технологій і за сприяння Проекту було
придбано програмне забезпечення та необхідне
обладнання для проведення автоматичної переJ
вірки і оцінки бланків тестових відповідей канJ
дидатів з метою уникнення втручання людини у
цей процес та забезпечення його анонімності і
конфіденційності.

22 травня 2011 року під час проведення одноJ
часно у чотирьох регіонах України анонімного
тестування 3385 кандидатів на посаду судді предJ
ставники Проекту були присутні як незалежні
спостерігачі у кожному з пунктів тестування.

Комісія за рекомендацією експертів та з меJ
тою широкого інформування суспільства про
нові правила добору запросила представників
преси висвітлити хід тестування та допустила їх
до спостереження за початком тестування у
кожному з регіонів (роздача бланків для відповіJ
дей на тести і тестових зошитів, наклеювання
кандидатами штрихJкодів на свої бланки відпоJ
відей, відкриття секретних пакетів, у яких місJ

тилися тестові зошити та оголошення усних інJ
струкцій щодо правил проведення тестування).

Голова Комісії пан Ігор Самсін, керівник
Проекту USAID «Україна: верховенство права»
пан Девід Вон, заступник директора відділу деJ
мократії та врядування Місії USAID в Україні
пані Лора Павлович (США) та менеджер проекJ
тів з питань демократії та врядування Місії
USAID в Україні пан Олександр Піскун після
початку тестування провели спільну пресJконJ
ференцію.

У цілому висвітлення процесу підготовки та
проведення тестування кандидатів на посаду
судді за новими законодавчими вимогами було
досить активним. Зокрема, Комісія спільно з
Проектом USAID «Україна: верховенство права»
за участі експерта з тестування провели низку
пресJконференцій, присвячених цій тематиці.

Експерти оцінили проведене тестування доJ
сить високо, однак при цьому наголосили, що
запровадження тестування не може розглядатиJ
ся як одноразова акція. Воно є тривалим процеJ
сом і вимагає постійної системної роботи з наJ
працювання, перевірки та вдосконалення тестоJ
вої бази, періодичного підвищення майстерносJ
ті авторів тестових завдань.

У перспективі заплановано створення необJ
хідної матеріальної бази для проведення тестуJ
вання в автоматичному режимі на комп’ютерах.

Дисциплінарна практика щодо суддів
Іншим напрямом співпраці Проекту та КоміJ

сії є експертна допомога у вдосконаленні пракJ
тики притягнення суддів до дисциплінарної відJ
повідальності із забезпеченням наданих закоJ
ном гарантій суддям під час дисциплінарного
провадження.
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Інститут дисциплінарної відповідальності
суддів є формою їх підзвітності. А тема суддівсьJ
кої незалежності жодним чином не входить з
ним у конфлікт, оскільки поширюється тільки
на процесуальну діяльність судді, законність
якої перевіряється лише за встановленими закоJ
ном процедурами апеляційного та касаційного
оскарження судових рішень.

Суб’єктом дисциплінарної відповідальності
суддя може стати у разі порушення термінів суJ
дового провадження, розгляду справи у стані
конфлікту інтересів, систематичного або грубоJ
го разового порушення правил суддівської етиJ
ки, за розголошення таємниці, що охороняється
законом і стала відома під час слухання справи,
та за порушення строків і точності подання фіJ
нансових декларацій.

За правилами нового Закону України «Про суJ
доустрій та статус суддів» процедура оскарження
поведінки судді стала більш демократичною, адJ
же усунуто бар’єр, який існував раніше, коли
порушення дисциплінарного провадження щоJ
до судді могло відбутися лише за поданням визJ
начених законом суб’єктів. Тепер — кожен, коJ
му відомо про неналежну поведінку судді, може
звернутися до Комісії із відповідним повідомJ
ленням (скаргою/заявою) та ініціювати дисципJ
лінарне провадження, якщо Комісія визначитьJ
ся з наявністю підстав для цього.

Сьогодні, у час інтенсивних інформаційних техJ
нологій, з метою оптимізації управлінських проJ
цесів органи влади зацікавлені у стандартизації та
автоматичному опрацюванні вхідних документів.

З урахуванням такого підходу Проект ще у
2007 році запропонував Раді суддів України, як
одному із суб’єктів у дисциплінарному процесі
щодо суддів на той час, співпрацю у виробленні
стандартної форми бланку скарги (заяви) щодо
поведінки судді, яка б допомогла громадянам
надавати найбільш повну потрібну інформацію,
орієнтувала б їх авторів на оскарження саме поJ
ведінки суддів, а не прийнятого ними рішення,
містила би перелік потрібних додатків і спонуJ
кала подавати лише достовірну інформацію.

У 2008 році ця ініціатива була втілена: станJ
дартна форма скарги (заяви) пройшла успішну
перевірку у трьох судах Київської області — БроJ
варському, Вишгородському та КиєвоJСвятоJ
шинському і дала цікаві результати: 1) наявність
бланку скарги у вестибюлі судів не призвела до
збільшення скарг на суддів; 2) пропозиція станJ
дартного бланку впорядковувала думки потенJ
ційних скаржників і змусила концентруватися
саме на поведінці судді; 3) наявність стандартиJ
зованих бланків мала просвітницьку складову,
оскільки інформувала про інститут дисципліJ
нарної відповідальності суддів, про який мало
хто з громадян був обізнаний. Тож законодавче
запровадження стандартизованої форми заяви

(скарги) стало добрим підґрунтям для нинішJ
ньої роботи Комісії у цій сфері.

До спільного досягнення Комісії та Проекту
слід зарахувати і роботу над підготовкою та виданJ
ням «Збірника рішень кваліфікаційних комісій
суддів у дисциплінарних справах. 2007 рік». До
збірника, крім рішень з окремих дисциплінарних
справ, увійшла вперше зібрана статистичноJанаJ
літична інформація щодо віку, стажу роботи приJ
тягнутих до відповідальності суддів, характеру поJ
рушень, частоти дисциплінарних стягнень та
кількості ініційованих подань про притягнення
судді до дисциплінарної відповідальності в розріJ
зі кожного з уповноважених посадових осіб, які
мали право на той час ініціювати порушення дисJ
циплінарного провадження щодо судді.

Виявилося, що найчастіше притягувалися до
дисциплінарної відповідальності судді, які понад
10 років перебували на своїй посаді — 70,7%; віJ
ком від 40 до 50 років — 63%; вперше — 73%; за
недотримання Конституції і законів України при
вирішенні справ — у 90,4% випадків. Всупереч
поширеній думці, що найчастіше ініціюють дисJ
циплінарне провадження проти суддів народні
депутати, з’ясувалося, що така ініціатива йшла від
членів рад суддів у 53% дисциплінарних справ.

Підсумки і плани на майбутнє
Вочевидь, спільна праця на благо країни дає

плідні результати, які є значним внеском у доJ
сягнення головної мети — повернути довіру гроJ
мадян до судової влади.

Приємно констатувати: за рік, що минає, 11
обраних від різних юрисдикцій та регіонів члеJ
нів Комісії поступово ставали командою, деJ
монстрували державницький підхід, оволодіваJ
ли досвідом стратегічного планування, системJ
ного аналізу, міжнародними стандартами і заJ
безпечили на гідному рівні виконання закону
щодо першого добору кваліфікованих кандидаJ
тів на суддівські посади.

В умовах надмірних навантажень, оперативJ
ного виконання надзвичайно відповідальних
завдань апарат Комісії професійно зростав,
мужнів, а керівники структурних підрозділів пеJ
ретворювалися на сучасних менеджерів.

Незабаром нас чекає конкурсний відбір краJ
щих із кращих для заповнення вакансій; всебічJ
ний аналіз даних щодо кандидатів, які взяли
участь в іспитах; упорядкування дисциплінарної
практики; налагодження роботи служби дисJ
циплінарних інспекторів і ще багато інших важJ
ливих завдань.

А попереду — довга дорога на шляху становJ
лення міцного, добре організованого та передJ
бачуваного органу судової влади.

Попутних вам, панове, вітрів та успіхів на цій
дорозі!
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КОЛОНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Плід творчих мук — завжди гір�

кий для автора, бо, як правило, за�

лишає його невдоволеним резуль�

татом. Часто буває так, що на�

ступного дня після написання

статті виникає бажання її знищи�

ти і розпочати творити щось

принципово нове.

Колективна творчість, якою є

«Вісник Вищої кваліфікаційної ко�

місії суддів України», так само

став вистражданим втіленням

виплеканої колективом Комісії

ідеї — започаткувати видання, що не лише дасть чітке уявлення суд�

дівській спільноті, фахівцям з права і громадянам про сьогоденну робо�

ту і плани Комісії, а й відкриє можливості для всіх, хто прагне пози�

тивних змін в українському судоустрої і судочинстві, пропонувати своє

бачення з певних проблем, обмінюватися думками, дискутувати, адже

на його сторінках це, як відомо, народжує істину.

Представляючи на суд читача узагальнені, осмислені та проаналі�

зовані підсумки першого року діяльності, колектив авторів і редакції

сподівається, що цей плід спільної творчої натхненної праці не ста�

не для нього розчаруванням.

Ми очікуємо на підтримку і плідну взаємодію, оскільки в планах на

наступний рік, починаючи з першого номера журналу, — публікувати

якісну аналітику, статистичні дані, наукові статті, матеріали з

практики роботи дисциплінарної служби Комісії, нормативно�право�

ві документи, які готуються Комісією, коментарі та іншу інформа�

цію, звідки і судді�практики, і науковці, і журналісти можуть почер�

пнути щось важливе для своєї роботи.

Зрештою, шановні читачі, для нас важлива ваша думка — аль�

тернативна, критична, інноваційна, смілива, парадоксальна, — во�

на збагатить видання, зробить його справді інформаційно багатог�

ранним й інтелектуальним.

Певні, що темою особливої уваги суддів стануть матеріали, підго�

товлені фахівцями Комісії за результатами ведення дисциплінарних

справ. Така цінна аналітика, без сумніву, буде дуже корисною на

кар’єрному шляху судді.

У журналі обов’язково розміщуватиметься вся необхідна інформа�

ція і для бажаючих взяти участь у конкурсі на посаду судді.

Чекаємо на пропозиції щодо нових рубрик, тем, проблем до обговорен�

ня, роз’яснень з тих чи інших фахових питань, визначеності яких

вимагає сьогодення.

Головний редактор Олена Дронговська



Проект «Україна: верховенст�

во права», мета якого — під�

тримка демократичного розвитку

України та зміцнення верховен�

ства права, з 2007 року підтриму�

вав розробку та впровадження

об’єктивної системи тестування

кандидатів. Я дуже радий, що за

участі проекту «Україна: верхо�

венство права» у травні було про�

ведено перше анонімне тестуван�

ня кандидатів. У тісній співпраці

з Вищою кваліфікаційною комі�

сією суддів України розроблялася

методологія тестування та проце�

су валідації. 

Проект також допоміг у прид�

банні Комісією обладнання, яке

забезпечило належне оцінювання

тестів. Ми і надалі готові підтри�

мувати будь�які ініціативи укра�

їнської сторони у сфері судової

реформи, сприяти прозорому від�

бору суддів, що заснований на за�

слугах та якостях осіб.

Загалом процес підготовки до

проведення іспитів, починаючи з

пілотних проектів розробки тес�

тів, потребував величезних зу�

силь і самовідданості. Я тішуся

тим, що Комісія зробила важли�

вий крок — провела ці два іспити

у надзвичайно стислі строки на

належному рівні, що є значним

досягненням.

Яможу тільки долучитися до за�

гальної філософії, закладеної у

процес тестування кандидатів. Маю

велику надію, як український

юрист, що ця система, що є, власне,

вимогою закону, започаткувала рів�

ні умови для дуже багатьох канди�

датів. Ми працювали з експертами і

бачили, наскільки складною була

робота. Тому абсолютно погоджую�

ся з паном Девідом у тому, що члени

Комісії, зробивши це вперше, до�

сягли успіху. З точки зору суто орга�

нізаційної відзначу злагоджену ро�

боту команди Комісії під час тесту�

вання на базі Одеської національ�

ної юридичної академії, а також

викладачів академії. Я питала у кан�

дидатів, чи допомогло їм те, що на

сайті Комісії була розміщена прог�

рама тестування. Вони дуже схваль�

но поставилися до цього, адже

програма окреслила межі підготов�

ки до складання цього тесту.

Мої побажання колективу Ко�

місії, щоб після літнього сезону

опрацювали статистику всіх кан�

дидатів, зробили систематизацію

за віком, посадами, освітою, регіо�

нальною приналежністю. Це буде

унікальний статистичний матері�

ал, що дозволить визначити, який

відсоток займають випускники то�

го чи іншого ВНЗ серед тих, хто

остаточно склав іспити. І це, пере�

конана, буде впливати на якість

юридичної освіти.

Мені довелося працювати у

найбільш складних умовах у

Харкові, де в анонімному тесту�

ванні взяло участь понад 1000 осіб.

Зазначу, іспити свідомо проводи�

лися у найбільших містах, щоб лю�

дям було легше дістатися. До речі,

експерти з тестології вважають за

доцільне у перспективі створити

єдиний тестовий центр.

Маю сказати, що це був серйоз�

ний виклик для Комісії. Втім, усі

етапи тестування пройшли органі�

зовано, без затримки. 

Зі спілкування з кандидатами

з’ясувала, що для досвідчених і те�

оретично підготовлених кандида�

тів вирішення тестів і написання

практичного завдання з відповід�

ної юрисдикції під час кваліфіка�

ційного іспиту не становило проб�

леми. До того ж практичне завдан�

ня мало на меті виявити здатність

логічно мислити.

Стосовно тестів, то ми тривалий

час лобіювали перевірку не лише

знань, але й особистісних якостей

кандидатів на суддівські посади.

Йдеться про запровадження пси�

хологічного тесту, проте це дуже

дорогий інструмент, який поки

що не до кінця виправдовує себе.

Хоча це питання буде актуальним

в ближчій перспективі.

ДОБІР КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СУДДІ ВПЕРШЕ

Інтерв’ю спостерігачів 
на кваліфікаційному іспиті
Девід М. Вон, 

керівник проекту Агентства США
з міжнародного розвитку
(USAID) «Україна:
верховенство 
права»

Наталія Петрова, 

заступник керівника 
проекту

Мирослава Воронцова, 
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Уханьова Ольга, 28 років, 
помічник судді, м. Донецьк, набрала 85 балів

У цілому процедуру добору кандидатів на по�

саду судді оцінюю задовільно. Були незручності.

Коли на вулиці температура +10 і треба чекати

з шостої ранку до четвертої вечора, не було мож�

ливості навіть присісти, випити кави після ночі

в дорозі. Були проблеми і з переїздом до місця

тестування, зокрема з квитками. Я працюю в

Донецьку, а складати тестування треба було у

Харкові і потім в Одесі. А взагалі люди ввічливі,

ставились до кандидатів з розумінням.

Запитання, на мій погляд, були сформульовані

не досить чітко з практичної позиції, тобто наго�

лос зроблено на теорію.

Я вважаю, що було б зручніше приймати доку�

менти по областях, тобто за місцем реєстрації та

проживання. Потрібно більш чітко сформулюва�

ти вимоги до документів. Знаю, що кандидатам

повертали документи у разі, наприклад, невірно

завіреної трудової книжки, а їздити кілька разів

подавати документи — це тяжке випробування.

Троянова Олена, 34 роки, начальник юридичного
департаменту, м. Горлівка, набрала 85 балів

Процедура добору кандидатів на посаду судді

відбулася на високому рівні. Усе було чітко орга�

нізовано, у групах не виникало конфліктів, не

було жодних непорозумінь.

І тестові, і практичні завдання мені далися не

легко, було певне хвилювання. Особисто для ме�

не кваліфікаційний іспит був найскладнішим,

особливо написання постанови. Було виділено

мало часу, всього 3 години. За цей час потрібно

було проаналізувати всі норми вищого законо�

давства. Я вважаю, що на це мало б відводитися

набагато більше часу.

Трояновська Тетяна, 28 років, заступник 
начальника юридичного відділу Державної 
податкової інспекції Червонозаводського району,
м. Харків, набрала 79 балів

Процедуру добору кандидатів на посаду судді

та організацію її проведення за п’ятибальною

шкалою я оцінюю на «добре». Головним недолі�

ком була відстань між місцем проживання та

місцем проходження тестування.

Як на мене, тестові запитання та практичне

завдання були не складними. У першому турі в

одному з варіантів тестового запитання були не�

доліки в поліграфії.

Вважаю, що проміжок часу від першого туру

до другого був дуже малий, і від другого туру до

конкурсу — також. Замало часу для підготовки,

оскільки не всі кандидати�юристи спеціалізу�

ються в усіх галузях права. І для того, щоб більш

якісно підготуватися до випробувань, в ідеалі ма�

ло б надаватися більше часу. Недоліком також

були великі черги на етапі прийняття докумен�

тів, тому слід зосередити більше уваги на органі�

зації цього процесу.

ДОБІР КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СУДДІ ВПЕРШЕ

Інтерв’ю кандидатів 
на посаду судді вперше,
які успішно склали
кваліфікаційний іспит
та зараховані 
до кадрового резерву




