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За сприяння Канадської аген-
ції з міжнародного розвитку 
(CIDA) в Україні реалізується 
проект «Суддівська освіта – для 
економічного зростання». Це 
масштабний план дій, що охо-

плює різні аспекти розвитку еко-
номіки, а також  широкий спектр 
питань утвердження верховен-
ства права.  Його мета – сприяти 
формуванню сприятливих умов 
для розвитку української еконо-

міки шляхом підвищення рівня 
компетентності судових органів 
відповідно до потреб бізнесу.

Передбачається, що в процесі 
реалізації проекту багато важ-
ливих питань  вирішуватимуть-
ся в рамках різноманітних захо-
дів, зокрема обмінних програм 
технічної підтримки, програм 
стажування, семінарів та робо-
чих груп, основним завданням 
яких буде сприяння діалогу та 
обміну досвідом між колегами з 
обох країн: суддями, юристами, 
викладачами та іншими пред-
ставниками юриспруденції та 
судових органів. Сфера співпра-
ці охоплюватиме питання підви-
щення кваліфікації суддів, стра-
тегічне планування, підготовку 
навчальних програм, розробку 
й реалізацію практичних курсів, 
комп’ютерні та дистанційні про-
грами підготовки суддів тощо.

Слід зауважити, що проект на-
цілений на довготривалу взає-
модію з Вищою кваліфікаційною 
комісією суддів України (ВККСУ) 
та Національною школою суд-
дів України (НШСУ), досягнення 
результатів у розвитку системи 
професійної підготовки суддів, 
поширення співпраці на різних 
рівнях системи судочинства, зо-
крема господарських, цивіль-
них та адміністративних судів. 
Для них  цей проект може бути 
максимально корисним та ефек-
тивним, вважають організатори 
проекту. 

У рамках українсько-канадсь-
кого проекту «Суддівська осві-
та – для економічного  зрос-
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тання» передбачено пілотне 
впровадження механізму до-
судового врегулювання спо-
рів в окремих судах міст Одеси 
та Івано-Франківська. Зокре-
ма, «пілотними судами» ви-
значено Івано-Франківський 
окружний адміністративний 
суд, Івано-Франківський місь-
кий суд, Одеський окружний 
адміні стративний суд та Мали-
новський районний суд міста 
Одеси. Реалізацію компонен-
та досудового врегулювання 
спорів розпочато у квітні  2012 
року. Восени того ж року де-
легація представників україн-
ської судової системи відвіда-
ла Канаду для ознайомлення із 
практикою застосування про-
цедури досудового врегулю-
вання спорів у цій країні. Ана-
ліз результатів засвідчив, що 
цей метод сприяє зміцненню 
довіри громадян до судів, ско-
рочує час розгляду справ, за-
ощаджує державні кошти, ви-
ділені судам, та кошти осіб, які 
звертаються за захистом своїх 
прав до суду, суттєво зменшує 
кількість справ, що розгляда-
ються у судовому порядку.

На переконання І. Самсіна, Го-
лови Вищої кваліфікаційної ко-
місії суддів України, запозичення 
канадського досвіду досудового 
врегулювання спорів і успішне 
впровадження цієї процедури 
на українських теренах сприяти-
ме досягненню результатів, ви-
значених метою реформування 
вітчизняної судової системи за-
галом. «Насамперед розванта-
жити суди від великої кількості 
справ, що знаходяться у прова-
дженні, підвищити рівень дові-
ри суспільства до судової влади, 
посилити ефективність право-
суддя», – зазначив І. Самсін.

Окреслити ключові параме-
три реалізації компонента «До-
судове врегулювання спорів» 
у «пілотних судах» українсько-
канадського проекту «Суддів-

ська освіта – для економічного 
зростання» мали на меті учасни-
ки робочої групи, що працюва-
ла перші два дні квітня у Києві.  
В цьому семінарі взяли участь  
О. Шаков та Н. Городецька, пред-
ставники Офісу Уповноважено-
го з федеральних судових справ 
Канади, Т. Зажечни,  суддя Коро-
лівської Лави Провінції Саскаче-
ван, Д. Брик, суддя Королівської 
Лави провінції Манітоба, І. Сам-
сін, Голова Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України, П. Казаке-
вич, начальник відділу міжна-
родного співробітництва секре-
таріату Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України,  І. Алєєва, 
суддя Вищого господарського 
суду України, інші авторитетні 
фахівці – правознавці, представ-
ники сфери судочинства. Звіс-
но, що для учасників  робочої 
групи особливо важливо було 
знати думки голів «пілотних су-
дів» про рівень їх готовності до 
експерименту, як в цілому вони 
бачать запровадження проце-
дури досудового врегулювання, 
які категорії справ можуть підля-
гати досудовому врегулюванню, 
який механізм моніторингу про-
екту має діяти. Комплекс цих пи-
тань був предметом обговорен-
ня учасників семінару. Зокрема, 
судді «пілотних судів» вважають, 

що слід підготувати шаблони з 
найбільш актуальних та поши-
рених категорій справ, органі-
зувати методологічну роботу з 
представниками адвокатської 
спільноти, банківських установ, 
страхових компаній з питань, 
що стосуються досудового вре-
гулювання спорів, розробити 
єдині стандарти проведення цієї 
процедури. 

Учасники семінару переконані 
в доцільності проведення на-
вчання суддів, які будуть задіяні 
у проекті досудового врегулю-
вання спорів. Такі судді повинні 
мати великий практичний досвід 
роботи. Також корисними були 
б навчання суддів з психолога-
ми, з  представниками суб’єктів 
владних повноважень. 

Слушною є пропозиція щодо 
проведення семінарів з про-
блем досудового врегулювання 
спорів не лише із суддями, а й 
з працівниками апарату суду. 
Адже будь-яка людина, яку 
складні життєві обставини зму-
сили вперше звернутися до суду, 
як правило, по-особливому  
переживає цю подію. Які вра-
ження залишаться від неї, зна-
чною мірою залежить від того, 
яка робоча атмосфера панує у 
суді. Кожна деталь має значен-
ня: чемність працівників апа-
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рату суду, їх толерантність, ви-
хованість, чуйне ставлення до 
відві дувача, те, як приймають у 
службових кабінетах та яким то-
ном відповідають на запитання. 
Такі, на перший погляд, незна-
чні моменти насправді мають 
велике значення, формуючи 
загальну  здорову атмосферу 
судової установи, можуть віді-
грати позитивну роль у мирно-
му досудовому врегулюванні 
проблеми. 

Варта уваги ідея щодо ство-
рення інформаційних стендів 
у приміщеннях судів, де кожен 
відвідувач міг би знайти  для 
себе щось необхідне, корисне. 
Наприклад, зразки типових ми-
рових угод. Адже не кожен пере-
січний громадянин має можли-
вість звернутися по професійну 
допомогу до адвоката.

Учасники семінару запропону-
вали визначити категорію справ, 
що можуть бути врегульовані у 
досудовому порядку, за винят-
ком тих, котрі стосуються вибо-
рів, референдуму. Всі інші спра-
ви можна розв’язувати в режимі 
досудового врегулювання, при-
наймні намагатися робити це. 
Слід встановити чітке правило: 
справи, що віднесені до катего-
рій досудового розгляду, мо-
жуть бути передані до суду лише 
після цієї процедури, – така по-

зиція учасників семінару. Вони 
також підтримали ідею внесен-
ня змін і доповнень до Кодексу 
адміністративного судочинства. 
Зокрема, вважають за доцільне 
визначити підстави для прими-
рення суб’єктів, порядок при-
мирення, нормативно закріпити 
обов’язок суб’єкта владних по-
вноважень брати участь у про-
цесі примирення. 

Організатори українсько-
канадського проекту «Суддів-
ська освіта – для економічного 
зростання» надають важливого 
значення інформаційній скла-
довій реалізації його компонен-
та – досудового врегулювання 
спорів. Вони переконані, що 
суспільство має право отримати 
максимум інформації про мету 
проекту, його особливості, аби 
повною мірою скористатися 
можливостями для вирішення 
спорів у досудовому порядку.  

Про розуміння проблемати-
ки досудового врегулювання 
спорів представниками україн-
ського правосуддя, задіяними 
у проекті, які сповнені бажання 
досягти позитивних результатів, 
висловився Дональд Брик, суддя 
Королівської Лави провінції Ма-
нітоба. Поважний гість з Канади 
з величезним суддівським досві-
дом, зокрема, сказав таке: «Ця ді-
яльність розпочиналася у Канаді 

з маленьких кроків. До того, як 
ми почали рухатися у цьому на-
прямі семимильними кроками, 
минуло 25 років. Думаю, якщо ви 
будете так завзято братися за ви-
рішення цієї проблеми із самого 
початку, то у вас виникне багато 
проблем. Наприклад, якщо ви 
будете вибирати такі категорії 
справ, які не можна вирішити у 
рамках цього процесу, то, звісно, 
ви не матимете великого успіху 
у досягненні позитивних резуль-
татів. У вас ще немає досвіду та-
кого врегулювання. Гадаю, варто 
було б починати з невеличких 
кроків і не з таких уже й склад-
них справ. Щоб судді також опа-
нували нові функції у процесі 
досудового врегулювання спо-
рів. До того ж, якщо ви матимете 
успіх у цій роботі, то, природно, 
коло справ, що врегульовувати-
муться на досудових конферен-
ціях, буде розширюватися».  

«Запровадження такої важ-
ливої та необхідної процедури, 
як досудове врегулювання спо-
рів у чотирьох «пілотних судах» 
України стало можливим  за-
вдяки сприянню та підтримці 
Канадської агенції з міжнарод-
ного розвитку (CIDA). Я радий 
констатувати, що робота у цьо-
му форматі Вищою кваліфікацій-
ною комісією суддів України та 
Націо нальною школою суддів 
України, які є основними бене-
фіціарами проекту «Суддівська 
освіта – для економічного зрос-
тання», вже розпочата», – під-
креслив І. Самсін. Голова Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів 
України також додав, що проект 
дуже важливий тому, що сприя-
тиме підвищенню авторитету су-
дової влади України, зростанню 
довіри  суспільства до неї.

Володимир Кузьменко,
головний консультант 

сектору організаційної роботи  
та забезпечення діяльності  

керівника секретаріату Комісії 
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узагальнення дисциплінарної 
практики щодо суддів  
як джерело вдосконалення 
законодавства

Микола Мельник,
кандидат юридичних наук, 
член Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України

У статті наведено результати узагальнення дис-
циплінарної практики Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України, Вищої ради юстиції за період з люто-
го 2011 року по березень 2013 року. Напрацьований 
матеріал може  бути взятий за основу пропозицій з 
удосконалення чинного законодавства у частині, що 
стосується підстав притягнення суддів до дисци-
плінарної відповідальності. Обґрунтовано відповідні 
пропозиції.

Ключові слова: дисциплінарна відповідальність, суд-
дя, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Вища 
рада юстиції, порушення присяги, критерії оцінюван-
ня, дисциплінарний проступок.

Н. Мельник. Обобщение дисциплинарной практи-
ки по отношению к  судьям как источник совершен-

ствования законодательства
В статье приведены результаты обобщения дис-

циплинарной практики Высшей квалификационной 
комиссии судей Украины, Высшего совета юстиции 
за период с февраля 2011 года по март  2013 года. 
Наработанный материал может быть взят за осно-
ву предложений  по совершенствованию действующе-

го законодательства в части, касающейся оснований 
привлечения судей к дисциплинарной ответствен-
ности. Обоснованы соответствующие предложения.

Ключевые слова: дисциплинарная ответствен-
ность, судья, Высшая квалификационная комиссия 
судей Украины, Высший совет юстиции, нарушение 
присяги, критерии оценивания, дисциплинарный про-
ступок.

M. Melnik. Disciplinary practice`s summarization 
regarding judges as a source of law improvements 

This article represents results of disciplinary practice`s 
summarization of High Qualification Commission of Judges 
of Ukraine and High Council of Justice within 2011 – Febru-
ary 2013. It is proved that proposals of improvement of cur-
rent law regarding bringing judges to responsibilities can 
be drafted based on disciplinary practice`s summarization. 
Appropriate suggestions have been substantiated.

Key words: disciplinary responsibility, judge, High 
Qualification Commission of Judges of Ukraine, High 
Council of Justice, oath breaking, estimation criterion, 
disciplinary delinquency.
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Новелізація законодавства України про судоустрій 
і статус суддів визначена необхідністю реалізації пра-
ва на справедливий суд і доступ до суду, гарантуван-
ня відправлення правосуддя судом на засадах неза-
лежності, безсторонності, законності, що випливає з 
Європейської конвенції про захист прав та осново-
положних свобод людини (1950 р .) . У цьому контек-
сті приписи норм законів України «Про судоустрій і 
статус суддів» [1], «Про Вищу раду юстиції» [2] щодо 
застосування до суддів дисциплінарної відповідаль-
ності виступають законодавчою гарантією неухиль-
ного виконання суддями обов’язків, покладених на 
них процесуальним законодавством, формуючи тим 
самим довіру до держави як інституції, спроможної 
ефективно захищати права, свободи, законні інте-
реси громадян . Поряд із цим необхідно вказати, що 
ефективне правове регулювання процедури при-
тягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, 
суворе дотримання законності під час її здійснення 
є чинником впливу на реалізацію таких міжнарод-
них стандартів у галузі судочинства, як гарантування 
державою незалежності суддів .

Таким чином, процедури дисциплінарної відпо-
відальності суддів спрямовані на реалізацію двох 
взаємопов’язаних завдань – гарантування законнос-
ті відправлення правосуддя та незалежності суддів . 
Саме тому особливу увагу варто зосередити на аналі-
зі правозастосовної практики Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України як суб’єкта дисциплінарних 
правовідносин, результати якої не тільки дозволяють 
виявити існуючі порушення суддями встановлених 
вимог, а й можуть бути визнані джерелом визначен-
ня напрямів удосконалення чинного законодавства . 
Узагальнені результати дисциплінарної практики 
було б доцільно використати з метою підвищення 
вимог до кандидатів на посаду судді, зокрема і щодо 
їх особистих якостей, та, відповідно, попередження 
порушень у професійній діяльності суддів . У зв’язку з 
цим слід надати пріоритет рішенням Вищої кваліфіка-
ційної комісії суддів України щодо рекомендації про 
звільнення з посади судді на підставі порушення ним 
присяги . Поряд із цим не можна оминути і ту обста-
вину, що чинне законодавство у частині кваліфікації 
дій як порушення суддею присяги потребує вдоско-
налення у зв’язку з використанням категорій, що ма-
ють бути додатково оцінені . У  переліку таких дій згід-
но з частиною 2 статті 32 Закону України «Про Вищу 
раду юстиції» названо дії, що порочать звання судді 
і можуть викликати сумнів щодо його об’єктивності, 
неупередженості та незалежності, в чесності та не-
підкупності судових органів; у тому числі порушення 
морально-етичних принципів поведінки судді . 

 Наголошуючи на необхідності вдосконалення за-
конодавства щодо встановлення критеріїв відпо-
відальності за дії, що кваліфікуються як порушення 
суддею присяги, слід взяти до уваги Рішення Консти-
туційного Суду України від 11 .03 .2011 № 2-рп/2011 

«У справі за конституційним поданням 53 народних 
депутатів України щодо відповідності Конституції 
України (конституційності) окремих положень Зако-
ну України «Про Вищу раду юстиції», яким визнано 
конституційними приписи частини 2 статті 32 Закону 
України «Про Вищу раду юстиції» . При цьому необ-
хідно зауважити, що єдиний орган конституційної 
юрисдикції визнавав конституційність встановлення 
законом переліку дій, які визнаються порушенням 
суддею присяги, але не надавав правової оцінки 
якості таких приписів, оскільки такі дії не належать 
до компетенції Конституційного Суду України . У мо-
тивувальній частині Рішення було зазначено, що по-
рушення суддею присяги є однією з підстав для його 
звільнення з посади відповідно до пункту 5 частини 5  
статті 126 Основного Закону України . Правове ре-
гулювання відповідальності судді за недодержання 
присяги судді у виді звільнення з посади відповідає 
Європейській хартії про закон «Про статус суддів» 
1998 року, згідно з якою до суддів можуть застосову-
ватися санкції за невиконання (неналежне виконан-
ня) одного з обов’язків, прямо визначених законом 
(пункт 5 .1) . Отже, Верховна Рада України, законодав-
чо визначивши критерії відповідальності за дії, які є 
порушенням суддею присяги, діяла в межах повно-
важень та у спосіб, передбачені Конституцією та за-
конами України, а положення частини 2 статті 32  
Закону України «Про Вищу раду юстиції», якими ви-
значено дії, що є порушенням суддею присяги, не су-
перечать Конституції України [3] .

На підтвердження висновку про необхідність удо-
сконалення законодавства, приписи якого визнача-
ють дії, що є порушенням суддею присяги, доцільно 
звернутися до результатів дисциплінарної практики 
Вищої ради юстиції . Зокрема, протягом 2011 року 

Поряд із цим необхідно вка-
зати, що ефективне право-
ве регулювання процедури 
притягнення суддів до дис-
циплінарної відповідальнос-
ті, суворе дотримання закон-
ності під час її здійснення – це 
чинник впливу на реалізацію 
таких міжнародних стандар-
тів у галузі судочинства, як 
гарантування державою не-
залежності суддів
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Вища рада юстиції затвердила результати 228 пере-
вірок, визнавши відсутність підстав для звільнення 
суддів за порушення присяги . За результатами роз-
гляду 100 пропозицій членів Вищої ради юстиції 
щодо внесення подань про звільнення суддів з по-
сад за порушення присяги прийнято 9 відповідних 
рішень стосовно 7 суддів (у 2010 році – 52 рішення 
стосовно 39 суддів) . За матеріалами 45 перевірок 
прийнято ухвали та визнано відсутніми підстави для 
відкриття дисциплінарних проваджень стосовно 131 
судді [4] . За І квартал 2013 року Вищою кваліфікацій-
ною комісією суддів України ухвалено 2 рішення (від 
17 .01 .2013 та 21 .02 .2013) про надання рекомендації 
Вищій раді юстиції розглянути питання про звільнен-
ня з посади судді з підстав порушення присяги судді . 
Вищою кваліфікаційною комісією суддів України було 
доведено умисний характер порушення приписів 
процесуального закону щодо розгляду заяви, скарги 
чи справи протягом строку, встановленого законом –  
затягування суддею строків розгляду справи понад 
терміни, встановлені законом, а також вчинення 
ним дій, що порочать звання судді і можуть викли-
кати сумнів у його об’єктивності, неупередженості 
та незалежності, у чесності та непідкупності судових 
органів . Допущені суддею порушення вимог проце-
суального закону визнано істотними, такими, що сут-
тєво обмежують права громадян на судовий захист, 
створюють учасникам процесу перешкоди в доступі 
до правосуддя, підривають авторитет правосуддя . 
В іншій справі було виявлено грубі порушення за-
конодавства, спрямованість яких, а також викликані 
цими порушеннями наслідки вказують на вчинення 
суддею дій, що порочать звання судді, викликають 
сумнів у його об’єктивності, неупередженості та не-
залежності, чесності та непідкупності, свідчать про 
несумлінне виконання службових обов’язків і дають 
підстави для висновку про порушення присяги суд-
ді . Такі дії полягали у порушенні вимог цивільного 
процесуального законодавства у частині здійснення 
процедур отримання доказів і доказування, а також 
перегляду за нововиявленими обставинами .

Про доцільність удосконалення чинного законо-
давства у частині визнання порушення морально-
етичних принципів поведінки судді порушенням 
суддею присяги свідчать результати аналізу роз-
гляду скарг щодо поведінки суддів, пов’язаної із 
порушенням правил суддівської етики . Зазначене 
дослідження провів В . Косенко, керівник служби дис-
циплінарних інспекторів секретаріату Вищої кваліфі-
каційної комісії суддів України . З квітня 2011 року по 
листопад 2012 року (станом на 12 .11 .2012) до Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України надійшло 709 
звернень (скарг, заяв) щодо поведінки суддів . Одні-
єю з підстав притягнення суддів до дисциплінарної 
відповідальності, як зазначалося у зверненнях, було 
порушення правил суддівської етики . В . Косенко за-
уважує, що на практиці встановити і довести факт 

порушення суддею правил суддівської етики дуже 
важко, а тому у більшості випадків результатами роз-
гляду таких звернень є ухвалення Вищою кваліфіка-
ційною комісією суддів України рішення про відмову 
у відкритті дисциплінарного провадження . Так, із 709 
звернень щодо поведінки суддів лише за результата-
ми розгляду 13 з них було ухвалено рішення про від-
криття дисциплінарних справ . Тільки чотири справи 
завершилися притягненням до дисциплінарної від-
повідальності суддів місцевих та апеляційних судів 
з накладенням дисциплінарного стягнення у вигляді 
догани . В . Косенко зазначає, що систематичним по-
рушенням правил суддівської етики вважається вчи-
нення такого порушення двічі або більше разів, однак 
поняття грубого одноразового порушення правил 
суддівської етики є оціночним і суб’єктивним . Але в 
будь-якому випадку це повинна бути дія, несумісна з 
високим званням судді .

У зв’язку з розглядом питання про вдосконалення 
правового регулювання процедур притягнення суд-
дів до дисциплінарної відповідальності можна на-
вести правову позицію Конституційного Суду Росій-
ської Федерації, що стосувалася звільнення судді за 
допущені під час відправлення правосуддя помилки . 
У відповідній постанові суд зазначав можливість за-
стосування до судді покарання за такі помилки, на-
слідком яких є спотворення фундаментальних прин-
ципів судочинства і грубе порушення прав учасників 
процесу . Не є підставою для притягнення судді до 
відповідальності за ненавмисні судові помилки ор-

Cеред напрямів вдоскона-
лення чинного вітчизняного 
законодавства у частині ви-
значення підстав притягнен-
ня суддів до дисциплінарної 
відповідальності, слід вказа-
ти насамперед на необхід-
ність закріплення дефініції 
«дисциплінарний проступок 
судді», яка на сьогодні не  
передбачена. Крім того, пер-
спективним є підхід вчених 
щодо запровадження крите-
ріїв оцінки роботи суддів
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динарного характеру, що не пов’язані із проявами 
несумлінного ставлення судді до своїх професійних 
обов’язків . Конституційний Суд Російської Федерації 
зазначив необхідність дотримання установленого 
законом порядку при покаранні судді: здійснення 
оцінки законності судового акта вищою судовою ін-
станцією, а оцінки поведінки судді – кваліфікаційною 
колегією суддів . Підкреслено винятковий характер 
дострокового припинення повноважень судді [5] .

Виділяючи напрями вдосконалення чинного віт-
чизняного законодавства у частині визначення під-
став притягнення суддів до дисциплінарної відпові-
дальності, слід вказати насамперед на необхідність 
закріплення дефініції «дисциплінарний проступок 
судді», яка на сьогодні не передбачена . Крім того, 
перспективним є підхід учених до запровадження 
критеріїв оцінки роботи суддів . Зокрема, С . Прилуць-
кий наводить результати дослідження цього спря-
мування, виконані Міжнародною асоціацією суддів, і 
звертає увагу на положення, які, на його думку, мо-
жуть бути покладені в основу оцінки . Зокрема, така 
оцінка має здійснюватися тільки компетентними ор-
ганами судової влади та ґрунтуватися на заздалегідь 
визначених принципах і умовах задля забезпечення 
об’єктивності оцінювання; не повинно існувати будь-
якої залежності оцінювання судді від суті вироків у 
справах, що розглядаються; поведінка судді оціню-
ється під час здійснення правосуддя; має врахову-
ватись оцінка роботи судді на попередній посаді; 
втручання інших органів влади до оцінки діяльнос-
ті судді суворо заборонено; заборонено оцінювати 
якість прийнятих суддею рішень у справах при здій-
сненні правосуддя; компетенція щодо оцінювання 
судді встановлюється щодо особи, відповідальної за 
організацію роботи суду; відсутність залежності між 
результатами оцінювання роботи судді, підставами 
звільнення судді з посади, а також оплатою праці 
судді [6, с . 151-153] . 

Головне, що слід виділити у перелічених С . При-
луцьким положеннях – здійснення оцінювання ро-
боти судів і суддів тільки у межах судової влади, тим 
самим підкреслюючи її самодостатність, проявом 
якої є спроможність вирішити наявні проблемні 
питання, пов’язані із оцінюванням діяльності суд-
дів, а також її незалежність . Крім того, слід указати 
на врахування ознаки наступності при здійсненні 
оцінювання, що дозволяє говорити про потенційну 
і реальну спроможність судді виконати обов’язки, 
покладені процесуальним законодавством . Пере-
раховуючи критерії оцінювання діяльності судді, 
доцільно передбачити серед них і встановлення 
відповідності поведінки судді правилам суддівської 
етики . 

Таким чином, проведений аналіз дозволив сфор-
мулювати і кілька висновків . Ось основні з них . Чин-
не законодавство у частині врегулювання процедури 
дисциплінарної відповідальності судді передбачає 

застосування категорій, що потребують додаткової 
оцінки при визначенні дій, які визнаються порушен-
ням суддею присяги . Зазначене підтверджує прак-
тика притягнення суддів до дисциплінарної відпо-
відальності Вищою кваліфікаційною комісією суддів 
України, Вищою радою юстиції . Така практика пока-
зує пріоритетність при визначенні дій судді як таких, 
що порушують присягу, порушення ним норм проце-
суального законодавства . Наведена правова позиція 
Конституційного Суду Російської Федерації свідчить 
про перспективність розгляду питання щодо мож-
ливості встановлення підставою притягнення судді 
до дисциплінарної відповідальності навмисне допу-
щення судової помилки, внаслідок чого спотворено 
фундаментальні принципи судочинства і грубо по-
рушено права учасників процесу . Серед пропози-
цій щодо вдосконалення чинного законодавства –  
обґрунтування і впровадження дефініції «дисци-
плінарний проступок судді» . Також варта підтрим-
ки пропозиція С . Прилуцького про запровадження 
критеріїв оцінки діяльності судді, перелік яких допо-
внено встановленням відповідності поведінки судді 
правилам суддівської етики .
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дисциплінарна 
відповідальність суддів  
в аспекті єдності їх статусу

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» за-
кріплює, що суддею є громадянин України, який 
відповідно до Конституції України та цього Закону 
призначений чи обраний суддею, обіймає штатну 
суддівську посаду в одному з судів України і здійснює 
правосуддя на професійній основі; судді в Україні ма-
ють єдиний статус незалежно від місця суду в системі 
судів загальної юрисдикції чи адміністративної по-
сади, яку суддя обіймає в суді (ст . 51) [1] . Як бачимо, 

законодавець передбачив різницю лише у компетен-
ції та повноваженнях суддів та наголосив на рівно-
сті прав, обов’язків і, головне, підстав та процедури 
притягнення суддів до відповідальності, у тому числі 
до дисциплінарної . Інституціональне оформлення 
останньої необхідне не лише через особливості ста-
тусу суддів . Дисциплінарна відповідальність суддів 
має стати повноцінною компенсацією за суттєві ви-
нятки із загального конституційного принципу рів-

У даній статті досліджується правова природа 
інституту дисциплінарної відповідальності суддів з 
огляду на проголошений Законом України «Про судоу-
стрій і статус суддів» принцип єдності їхнього ста-
тусу, встановлення його повноти та відповідності 
вітчизняним правовим реаліям. Аналізуються наявні 
проблеми у сфері його реалізації, формулюються ви-
сновки стосовно необхідності удосконалення відпо-
відного нормативного регулювання та вносяться 
конкретні пропозиції.

Ключові слова: єдність статусу суддів, дисциплі-
нарна відповідальність суддів, Вища кваліфікаційна 
комісія суддів України.

И. Марочкин. Дисциплинарная ответственность 
судей в аспекте единства их статуса

Данная статья посвящена исследованию правовой 
природы института дисциплинарной ответствен-
ности судей в аспекте провозглашенного Законом 
Украины «О судоустройстве и статусе судей» принци-
па единства их статуса, установления его полноты 
и соответствия отечественным правовым реалиям. 
Анализируются существующие проблемы в сфере его 

реализации, формулируются выводы относитель-
но необходимости усовершенствования соответ-
ственного нормативного регулирования и вносятся 
конкретные предложения.

Ключевые слова: единство статуса судей, дисци-
плинарная ответственность судей, Высшая квали-
фикационная комиссия судей Украины.

I. Marochkin. Disciplinary responsibility of judges in 
aspect of unity of their status

This article is devoted to research of the legal nature of 
institute of a disciplinary responsibility of judges in aspect 
proclaimed by the Law of Ukraine “About judicial system 
and to the status of judges” the principle of unity of their 
status, establishment of its completeness and compliance 
to domestic legal realities. Existing problems in the sphere 
of its realization are analyzed, conclusions concerning need 
of improvement of corresponding standard regulation are 
formulated and specific proposals are made.

Key words: unity of the status of judges, disciplinary 
responsibility of the judges, the Highest qualification 
commission of judges of Ukraine.
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ності всіх перед законом, що пов’язані з наданням 
суддям гарантій незалежності та недоторканності, 
та ефективно забезпечувати моральне право судді 
здійснювати правосуддя . Тому всі факти припинення 
повноважень суддів та притягнення їх до дисциплі-
нарної відповідальності повною мірою наочно нега-
тивно характеризують суддівський корпус [2; 3] . 

Метою даної статті є дослідження правової приро-
ди інституту дисциплінарної відповідальності суддів 
з огляду на проголошений Законом принцип єдності 
їхнього статусу, встановлення його повноти та відпо-
відності вітчизняним правовим реаліям, аналіз на-
явних проблем у сфері його реалізації та внесення 
пропозицій щодо удосконалення відповідного нор-
мативного регулювання . Окремі аспекти реалізації 
механізмів дисциплінарного провадження щодо 
суддів висвітлювалися у працях Л . Є . Виноградової,  
В . П . Кохан, В . Т . Маляренка, І . Є . Марочкіна, Л . М . Мос-
квич, С . В . Подкопаєва, А . О . Селіванова та ін .

Дисциплінарні проступки суддів певним чином 
завдають шкоди суспільству, оскільки спотворюють 
уявлення про характер правосуддя, знижують його 
соціальну цінність, зачіпають інтереси учасників 
розв’язання конфлікту в суді, що в цілому познача-
ється і на авторитеті суду . Дисциплінарне стягнення 
може бути застосовано до судді тільки на підставі 
чинного закону та відповідно до чітко визначеної 
процедури [4], усі процедури покарання, усунення 
від посади і звільнення мають визначатися відпо-
відно до встановлених правил та стандартів судової 
поведінки [4; 5; 6; 7] . Механізми дисциплінарного 
провадження щодо суддів на даний час регламенто-
вані численними нормативними актами, такими як 
Закон України «Про судоустрій і статус суддів», Закон 
України «Про Вищу раду юстиції» [8], Положення про 
службу дисциплінарних інспекторів [9], Кодекс про-
фесійної етики судді [10] та ін . Як справедливо зазна-
чають правники, з огляду на те, що судді є державни-
ми службовцями високого рангу, більшість питань, 
що стосуються їхнього статусу, мають вирішуватися 
однаково, одним правовим приписом, незважаючи 
на приналежність судді до тієї чи іншої підсистеми 
[17, с . 42] . Аргументується це тим, що законодавець, 
ухвалюючи певні нормативно-правові акти чи окремі 
норми стосовно регулювання правового положення 
суддів, розраховує на правосуддя у цілому, незалеж-
но від того, у якій підсистемі працює суддя . Тобто з 
огляду на єдність статусу суддів усі питання, пов’язані 
з їхнім статусом, мають вирішуватись однаково – на 
основі одного правового акта . Тому вважаємо, що 
норми щодо дисциплінарної відповідальності мають 
бути вміщені в одному нормативно-правовому акті, 
а не розпорошені по різних . Таким міг би стати спеці-
альний закон про відповідальність суддів, наприклад 
Дисциплінарний кодекс судді . Пропозиції щодо необ-
хідності його розроблення та затвердження вже були 
представлені та заслуговують на підтримку [11] .

Питання щодо сутності дисциплінарного прова-
дження потребують теоретичного аналізу та законо-
давчого врегулювання складу і компетенції органу, 
уповноваженого на його здійснення . У наукових ко-
лах і серед правників-практиків сьогодні починають 
активно обговорюватися принципові питання сто-
совно спеціально уповноваженого органу, що має 
здійснювати провадження у справі щодо притягнен-
ня судді до дисциплінарної відповідальності . Звер-
німося до міжнародних стандартів з цього питання . 
Так, Європейська хартія про закон про статус суддів, 
принцип VI Рекомендації № (94) 12 «Незалежність, 
дієвість та роль суддів» наголошують, що держави 
повинні розглянути можливість створення на під-
ставі закону спеціального компетентного органу, до 
завдань якого належатиме застосування будь-яких 
дисциплінарних санкцій і заходів у тих випадках, 
якщо такі заходи не вживаються судом, і рішення 
якого контролюватимуться найвищим судовим орга-
ном, або цей орган сам може бути найвищою інстан-
цією [12; 13] . Монреальська універсальна декларація 
про незалежність правосуддя 1983 року встановлює, 
що розгляд справ про звільнення з посади або дис-
циплінарне покарання судді здійснюється судом чи 
лише на підставі рішення за пропозицією, рекомен-
дацією або згодою комітету або органу, принаймні 
половина складу якого – обрані судді [6] . 

В Україні практичні труднощі вирішення зазна-
ченого питання полягають в тому, що створено два 
державних органи, які наділені повноваженнями 
притягати суддів до дисциплінарної відповідальнос-
ті . Закон України «Про судоустрій і статус суддів» на-
зиває такими органами Вищу кваліфікаційну комісію 
суддів України (далі – ВККСУ) та Вищу раду юстиції . 
Перша здійснює дисциплінарне провадження щодо 
суддів місцевих та апеляційних судів, а друга – щодо 
суддів вищих спеціалізованих судів та Верховного 
Суду України . У цій законодавчій нормі вбачається 
певне порушення (недотримання) принципу єд-
ності правового статусу суддів незалежно від місця 
суду в системі судів загальної юрисдикції . Наявність 
двох дисциплінарних органів, які мають принципо-
ві відмінності у їх формуванні, можуть впливати на 
неоднаковість дисциплінарної практики [14] . Біль-
ше того, як наголошується у юридичній науковій 
літературі, на неоднаковість дисциплінарної прак-
тики може впливати і факт наявності законодавчо 
неврегульованих питань, наприклад відсутність 
вичерпного переліку дисциплінарних проступків 
та невизначеність їх складу, що, своєю чергою, дає 
підстави для існування суб’єктивізму при прийнятті 
рішення у конкретній справі . За даними дослідження 
Верховного Суду Російської Федерації, що були під-
тверджені експертами (а практика застосування дис-
циплінарних стягнень до суддів у РФ є такою ж непо-
слідовною, як і в Україні), непоодинокими є випадки, 
коли за один і той же (чи подібний) проступок одних 
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суддів звільняють, іншим виносять попередження, а 
щодо окремих взагалі не вбачають підстав для при-
тягнення до дисциплінарної відповідальності [25] . 
Для України характерним залишається і збережен-
ня «паралельної» процедури притягнення суддів до 
дисциплінарної відповідальності – звільнення суддів 
з посади за порушення присяги, хоча за практикою 
всіх демократичних країн воно повинно розглядати-
ся у рамках процедури дисциплінарного проваджен-
ня [24] . При цьому, як вбачається, роль суддівського 
дисциплінарного органу принципово важлива не 
лише з позиції конкретного судді, у кар’єрі якого він 
може поставити крапку, а ще й тому, що в рамках 
будь-якої системи судово-дисциплінарні органи при-
ймають рішення конституційного значення . Тому є 
сенс розглянути можливість створення єдиного дис-
циплінарного органу [15] . У наукових колах все час-
тіше звучать пропозиції віднести всі повноваження з 
дисциплінарного провадження щодо суддів до ком-
петенції Вищої кваліфікаційної комісії суддів України . 
На нашу думку, такі зміни можуть бути доцільними, 
тому заслуговують на підтримку . 

Та не всі і не завжди дотримуються такої точ-
ки зору . Так, порушуючи це питання, Рада суддів 
України висловлювала сумніви, що єдиним орга-
ном, який зможе здійснювати дисциплінарне про-
вадження щодо суддів, має бути Дисциплінарна 
комісія суддів України . По-перше, вона не зможе 
дієво та повною мірою реагувати на дисциплінар-
ні порушення суддів . По-друге, у сучасних умовах 
такий орган може використовуватися з метою ад-
міністративного впливу на суддів при здійсненні 
ними правосуддя [16] .

Досить цікавими є дослідження з цього питання 
російської вченої Володіної Д . В ., яка обґрунтовує 
неприпустимість концентрації різнорідних повно-
важень у одного органа, під яким маються на увазі 
кваліфікаційні колегії суддів, та необхідність іншого 
інституціонального оформлення дисциплінарного 
провадження щодо суддів . Принципово погоджую-
чись з тим, що має бути єдина система органів (а не 
один орган), авторка аргументовано пропонує ство-
рити в рамках єдиної системи кваліфікаційних орга-
нів установу (підрозділ, комісію, колегію), що буде 
уповноважена порушувати дисциплінарне про-
вадження та проводити перевірки щодо наявності 
підстав для притягнення суддів до дисциплінарної 
відповідальності [18] . Більше того, дослідниця наго-
лошує на тому, що функції щодо розгляду питання 
про притягнення судді до відповідальності та на-
кладення дисциплінарного стягнення мають бути 
передані виключно органу суддівського співтова-
риства . Пропонована модель може стати у нагоді і 
при реформуванні суддівського дисциплінарного 
органу в Україні, якщо закріпити за ВККСУ статус 
єдиного дисциплінарного органу першої інстанції . 

Не менш цікавими є й інші пропозиції, серед яких 

можливість створення дисциплінарного суду, який, 
володіючи спеціалізованою юрисдикцією, відпові-
дав би розумінню суду та правосуддя у світлі Євро-
пейської Конвенції про захист прав і основополож-
них свобод людини та її тлумаченню Європейським 
судом з прав людини [19] .

Важливо зазначити, що потребує корекції і єди-
на для всіх суддів процедура здійснення дисци-
плінарного провадження та її нормативне регу-
лювання . Спеціалізований дисциплінарний орган 
має виходити з того, що процедура притягнення 
до дисциплінарної відповідальності є результатом 
такої поведінки судді, що принципово суперечить 
очікуваній від професіонала, у зв’язку з чим проти 
нього і висувається звинувачення у неналежному 
поводженні . Необхідно та дуже важливо виключити 
залежність процедури дисциплінарної відповідаль-
ності суддів від будь-яких обставин, фактів, впливів, 
що виводять її за рамки встановленого законом про-
цесу . На законодавчому рівні має бути закріплено 
положення про однаковість цих механізмів, а саме 
про однаковість усіх заходів: перевірок, прийняття 
процесуальних рішень у ході провадження, немож-
ливість їх необґрунтованого ускладнення чи затягу-
вання, усунення неузгодженості у проведенні таких 
процедур і їх повна відповідність конституційним 
вимогам . Судді можуть бути незалежними та мати 
єдиний статус лише в рамках такої системи дисци-
плінарної відповідальності, якщо вона є надійною, 
передбачуваною, справедливою та захищеною від 
зловживань . Консультативна рада європейських 
суддів підкреслює особливу важливість у рамках 
дисциплінарного провадження «процесуальних га-
рантій всіх прав захисту» .

Неодмінною умовою реалізації механізму дис-
циплінарного провадження має бути гарантування 
неможливості її залежності від обставин, що можуть 
вивести її за рамки «процесу», тобто поширення на 
всю процедуру принципів публічності, відкритості, 
гласності у поєднанні із принципом конфіденцій-
ності (у разі необхідності), розумності строків, зма-
гальності, рівності сторін, права на захист (з одно-
часним виокремленням логічно взаємопов’язаних 
стадій провадження, обмежених у часі) [22] . Тобто 
для досягнення справедливих результатів дисци-
плінарна процедура має наближатися до судової, 
так би мовити, «квазісудова процедура» [20] . Пи-
тання забезпечення на початковому етапі конфі-
денційного розгляду скарги на суддю з огляду на 
авторитет судової влади та її носіїв є досить спір-
ним . Зазначена конфіденційність передбачена п . 17 
Основних принципів незалежності судових органів 
[5] і потребує визначення у законодавстві про дис-
циплінарну відповідальність суддів . Нещодавно 
на цьому наголосив і Голова ВККСУ, пропонуючи 
ввести принцип конфіденційності дисциплінарного 
провадження . Він аргументував це тим, що судді є 
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особливим суб’єктом, наділеним функціями від-
правлення правосуддя, і їх публічність має бути об-
межена заради забезпечення їх незалежності [23] . 
Та не всі науковці з цим погоджуються . Зазначають, 
що відкритість – сучасна вимога транспарентності 
розгляду справи та проведення засідань, оскільки 
обмеження гласності можливе лише на підставах, 
передбачених процесуальним законом, та має бути 
мотивованим . Розгляд справ без дотримання такої 
вимоги не відповідатиме принципам справедливо-
го судочинства, оскільки гарантії захисту суддів не 
можуть бути меншими, ніж у інших суб’єктів [19] .  
Як бачимо, забезпечення конфіденційності розгля-
дається деякими вченими як загроза прозорості 
дисциплінарного провадження щодо судді . 

Іншим недостатньо регламентованим питанням у 
системі наявних дисциплінарних органів є таке . Від-
повідно до закону Вища кваліфікаційна комісія суддів 
України затверджує та розміщує на своєму офіційно-
му веб-порталі зразок скарги (заяви) щодо неналеж-
ної поведінки судді, який може використовуватися 
для повідомлення Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України про порушення суддею вимог щодо 
його статусу, посадових обов’язків чи присяги судді .  
З огляду на єдність статусу суддів ця норма є пози-
тивною, на чому наголошують і експерти проведено-
го Моніторингу стану незалежності суддів – 2012 [24] .  
Та після вивчення закону і виходячи з існуючої сис-
теми дисциплінарних органів, логічно виникає пи-
тання, як має діяти особа, яка володіє відомостями 
про наявність підстав для притягнення до дисци-
плінарної відповідальності судді, щодо якого Вища 
кваліфікаційна комісія суддів України не здійснює 
дисциплінарного провадження . У Регламенті Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України зазначено, що 
скарги (заяви), які надійшли на дії суддів вищих спе-
ціалізованих судів та суддів Верховного Суду Украї-
ни, направляються за належністю до Вищої ради юс-
тиції [21] . Чому ж у відповідному законі не зазначено, 
що особа може звернутися безпосередньо і до Вищої 
ради юстиції, на офіційному сайті якої теж є зразок 
заяви (скарги) на неправомірні дії судді [26], що, сво-
єю чергою, потенційно може скоротити строки роз-
гляду таких повідомлень .

Наступне – це невідповідність строків притягнен-
ня суддів до дисциплінарної відповідальності прин-
ципу єдності їх статусу, на що вказує неузгодженість 
між ч . 4 ст . 87 Закону України «Про судоустрій і ста-
тус суддів» і ст . 43 Закону України «Про Вищу раду 
юстиції» у питанні часу застосування дисциплінар-
ного стягнення до судді, та між п . 13 .2 .6 Регламенту 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і ст . 41 
Закону України «Про Вищу раду юстиції» . Так, ст . 41 
Закону «Про Вищу раду юстиції» встановлює, що за 
наявності підстав для дисциплінарного проваджен-
ня щодо Голови, його заступника чи судді Верховно-
го Суду України, а також Голови, його заступника чи 
судді вищого спеціалізованого суду дисциплінарне 
провадження відкривається за постановою Вищої 
ради юстиції в десятиденний строк з дня одержан-
ня даних про дисциплінарний проступок судді, а в 
разі, якщо ці дані потребують перевірки, – в строк, 
не більший десяти днів з дня закінчення перевірки . 
Відповідно до п . 13 .2 .6 Регламенту ВККСУ строк про-
ведення перевірки даних щодо наявності підстав 
для притягнення судді до дисциплінарної відпові-
дальності не може перевищувати шести місяців з 
дня реєстрації заяви (скарги) щодо поведінки суд-
ді, яка може мати наслідком дисциплінарну відпо-
відальність та відкриття дисциплінарного прова-
дження . Ні Закон, ні Регламент Вищої ради юстиції 
прямо не встановлюють строки проведення пере-
вірки щодо судді [1; 26] . Далі, відповідно до ст . 42 
Закону «Про Вищу раду юстиції» Вища рада юстиції 
розглядає дисциплінарну справу на найближчому 
засіданні Вищої ради юстиції після надходження 
висновку та матеріалів перевірки . Стосовно ВККСУ 
не встановлено строк призначення дисциплінарної 
справи для розгляду . Вкрай важливою є наступна 
невідповідність: ст . 43 Закону «Про Вищу раду юс-
тиції» встановлює, що дисциплінарне стягнення 
до судді застосовується Вищою радою юстиції не 
пізніше шести місяців після виявлення проступку, 
не враховуючи часу тимчасової непрацездатності 
судді або перебування його у відпустці, але не піз-
ніше року з дня вчинення проступку . Якщо вважати 
моментом виявлення проступку, який законодав-
чо не регламентований, отримання скарги на дії 
судді, то очевидною є невідповідність зазначеної 
статті ч . 4 ст . 87 Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів», що встановлює ті ж самі шість міся-
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ців, але які починають рахувати з іншого моменту –  
з дня відкриття ВККСУ провадження в дисциплінар-
ній справі . Ці строки не поширюються на інститут 
звільнення судді за особливих обставин, оскільки 
дисциплінарне стягнення (відповідальність судді) 
та звільнення з посади за порушення присяги досі 
повністю законодавчо не розмежовані . Порушення 
присяги є однією з підстав для звільнення з посади 
відповідно до п . 5 ч . 5 ст . 126 Конституції України . 
Факт такого порушення може бути виявлений або 
встановлений ВККСУ у процесі дисциплінарного 
провадження, проте застосування строків у питанні 
розгляду даної категорії справ нині законами не пе-
редбачено . Тому вкрай важливим є і встановлення 
строків, протягом яких має бути вирішене питання 
про порушення суддею присяги (якщо не вважати 
це підставою для порушення дисциплінарного про-
вадження) .

Невиправданою в аспекті єдності статусу суддів є 
законодавча норма, відповідно до якої за наслідками 
дисциплінарного провадження ВККСУ може прийня-
ти рішення про направлення рекомендації до Вищої 
ради юстиції для вирішення питання щодо внесення 
подання про звільнення судді з посади за наявнос-
ті для цього підстав . Рішення за пропозиціями про 
звільнення суддів за обставин, зазначених у п .п . 1-3, 
7-9 ч . 5 статті 126 Конституції України, приймається 
на засіданні Вищої ради юстиції більшістю голосів її 
членів, які брали участь у засіданні . У разі звернення 
судді із заявою про звільнення з посади за власним 
бажанням Вища рада юстиції вносить подання про 
звільнення судді з посади до органу, який його при-
значив або обрав, після попереднього з’ясування 
дійсного волевиявлення судді, чи не має місце сто-
ронній вплив на нього або примус . Якщо суддя звер-
нувся до ВККСУ – то чи не достатньо перевірки, про-
веденої нею? Далі закономірно виникає питання: 
чому саме з рекомендацією має звертатися ВККСУ – у 
зв’язку з чим цей уповноважений державний орган 
не може самостійно вирішити питання про наявність 
підстав саме для звільнення; чи має «рекомендація» 

для Вищої ради юстиції обов’язковий характер чи  
потребує її перезатвердження? Вважаємо, що рішен-
ня ВККСУ не може переглядатися будь-яким іншим 
органом влади не інакше як у порядку оскарження .

Особлива ситуація склалася навколо порушення 
присяги . Розгляд питання про прийняття рішення 
про порушення присяги відповідно до законодав-
ства належить до виключної компетенції Вищої ради 
юстиції . Тому ВККСУ, що виявила такий факт, є лише 
одним із суб’єктів ініціювання розгляду питання та 
наданий нею матеріал для Вищої ради юстиції має 
більш інформативний характер [17] . Питання про 
звільнення судді з підстав, передбачених п .п . 4-6 ч . 
5 статті 126 Конституції України (порушення суддею 
вимог щодо несумісності, порушення суддею при-
сяги, набрання законної сили обвинувальним виро-
ком щодо нього), Вища рада юстиції розглядає після 
надання ВККСУ відповідного висновку або із власної 
ініціативи . Якщо в процесі розгляду питання про 
звільнення судді за таких обставин Вища рада юсти-
ції дійде висновку про відсутність підстав для звіль-
нення судді, проте вчинені суддею дії можуть мати 
наслідком дисциплінарну відповідальність, Вища 
рада юстиції може прийняти рішення про притягнен-
ня суддів Верховного Суду України та вищих спеціалі-
зованих судів до дисциплінарної відповідальності, а 
щодо інших суддів – про направлення матеріалів до 
ВККСУ . Тобто буде встановлено, що порушення при-
сяги не було . Але, як зазначають правознавці, мож-
ливі ситуації, коли провадження відбуватиметься 
«по колу»: ВККСУ направляє до Вищої ради юстиції 
матеріали за результатом дисциплінарного провад-
ження для звільнення судді, а Вища рада юстиції не 
знаходить достатніх підстав для цього, встановлює 
факт порушення і повертає документи до ВККСУ . На 
жаль, законодавством не врегульовано, яким чином 
має діяти ВККСУ у вказаній ситуації – чи підкоритися 
позиції Вищої ради юстиції у справі (про яку неза-
лежність тоді йдеться?) та змінити своє рішення, чи 
діяти відповідно до власного рішення та наполягати 
на звільненні судді . А це, своєю чергою, негативно 
позначається на єдності статусу суддів . 

Теоретично неоднозначним є і наступне питання . 
Як бути, якщо протягом встановлених строків при-
тягнення особи до дисциплінарної відповідальності 
та накладення дисциплінарного стягнення уповно-
важені органи не змогли прийняти рішення через 
відсутність повноважного їх складу? Так, п . 3 .3 Регла-
менту ВККСУ встановлює, що засідання комісії є по-
вноважним, якщо в ньому бере участь не менше двох 
третин від її загального складу . Якщо розгляд питань 
неможливий через відсутність необхідної кількості 
членів комісії, головуючий оголошує про відкладен-
ня засідання на визначений час або переносить засі-
дання на інший день . Таким чином, не виключається 
можливість порушення встановлених законом стро-
ків притягнення до дисциплінарної відповідальності 

Порушення присяги є однією з під-
став для звільнення з посади відпо-
відно до п. 5 ч. 5 ст. 126 Конституції 
україни. Факт такого порушення 
може бути виявлений або встанов-
лений ВККСу у процесі дисциплі-
нарного провадження, проте засто-
сування строків у питанні розгляду 
даної категорії справ нині законами 
не передбачено
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суддів, які є законодавчою гарантією неможливості 
накладення стягнення після того, як вони спливли . 

Як бачимо, існує багато невизначеностей у про-
цедурі та підставах дисциплінарного провадження 
щодо суддів, тому необхідно переглянути положення 
відповідного законодавства та привести їх у відповід-
ність до міжнародно-правових стандартів у цій сфері . 
Проте всі ці заходи необхідно провадити в правово-
му полі, опираючись на власний та світовий досвід .
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національна школа суддів 
україни: погляд у майбутнє

Стаття присвячена дослідженню питань удоскона-
лення правового статусу Національної школи суддів 
України. 

Ключові слова: спеціальна (початкова) підготовка 
кандидатів на посаду судді, підготовка суддів і праців-
ників апаратів судів, науково-дослідна діяльність, На-
ціональна школа суддів України.

Н. Шуклина, А. Ищенко.  Национальная школа судей 
Украины: взгляд в будущее

Статья посвящена исследованию вопросов совер-
шенствования правового статуса Национальной 
школы судей Украины. 

Ключевые слова: специальная (начальная) подго-
товка кандидатов на должность судьи, подготов-
ка судей и работников аппаратов судов, научно-
исследовательская деятельность, Национальная 
школа судей Украины.

N. Shuklina, O. Ishchenko. National School of Judges of 
Ukraine: look to the future

The article deals with the issues of improving the legal 
status of the National School of Judges of Ukraine.

The key words: special (initial) training of candidates, the 
training of judges and court personnel, scientific research 
activities, the National School of Judges of Ukraine.

Олександр Іщенко, 
начальник відділу  

науково-методичного 
забезпечення  

діяльності ВККСУ 
Національної школи  

суддів України

удк 342.56

Неодмінними умовами справедливого судочин-
ства є незалежність, безсторонність і професіоналізм 
суддів . Запорукою високого рівня фахової підготов-
ки як кандидатів на посаду судді, так і чинних суддів є 
підвищення кваліфікації на спеціальних професійно-
орієнтованих освітніх курсах . Недарма у пункті 50 
Висновку № 3 (2002) Консультативної ради європей-
ських суддів (далі – КРЄС) зазначено, що судді повин-
ні забезпечувати високий рівень професійної компе-
тентності [1] .

 Пункт 12 Висновку № 4 (2003) КРЄС [2] рекомендує, 
щоб у кожній країні законодавство про статус суддів 
передбачало підготовку суддів . Український Закон 
«Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) вста-
новлює право судді вдосконалювати свій професій-
ний рівень і проходити з цією метою відповідну підго-
товку, а також обов’язок з визначеною періодичністю 
проходити двотижневу підготовку у Національній 
школі суддів України . Кандидати на посаду судді за 
Законом проходять спеціальну підготовку протягом 

«На часі й посилення ролі Національної школи 
суддів у підготовці кадрів для судової системи» .

З послання Президента України 
до Верховної Ради України «Про 
внутрішнє та зовнішнє станови-
ще України в 2012 році»

Наталія Шукліна,
т. в. о. ректора 
Національної школи  
суддів України,  
кандидат юридичних наук, 
професор
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шести місяців . До слова, інститут спеціальної підго-
товки став новелою Закону «Про судоустрій і статус 
суддів», а практична реалізація його положень роз-
почалася з лютого 2013 року . Закон поклав на Націо-
нальну школу суддів України повноваження лише з 
організації спеціальної підготовки, а її здійснення пе-
редав юридичним вищим навчальним закладам, пе-
релік яких затверджується Вищою кваліфікаційною 
комісією суддів України . До такого переліку у 2013 
році увійшли: Київський націо нальний університет 
імені Тараса Шевченка, Львівський націо нальний уні-
верситет імені Івана Франка, Національний універси-
тет «Юридична академія імені Ярослава Мудрого», 
Національний університет «Одеська юридична ака-
демія» [3] . 

Чи повною мірою відповідає зазначена практика 
європейським підходам і цінностям?

Згідно з європейськими стандартами питання під-
готовки навчальних програм та їх реалізація мають 
належати до компетенції спеціального автономного 
закладу з власним бюджетом, який повинен співпра-
цювати із суддями (п . 65 Висновку N 10 (2007) КРЄС 
«Судова рада на службі суспільства») [4] .

Відповідно до Рекомендації СМ/Rec (2010) 12 Ко-
мітету Міністрів Ради Європи (КМРЄ) державам-
членам щодо суддів: незалежність, ефективність та 
обов’язки, ухваленої КМРЄ 17 листопада 2010 року 
на 1098 засіданні заступників міністрів, судді повинні 
забезпечуватися теоретичним, практичним початко-
вим навчанням та навчанням без відриву від роботи, 

що повністю фінансується державою . Незалежний 
орган влади має забезпечити, щоб таке навчання 
згідно з освітньою автономією відповідало вимогам 
відкритості, компетентності та неупередженості, 
властивим посаді судді (п . 56-57) [5] . 

Однак юридичні норми не повинні деталізувати 
зміст підготовки, а доручати це завдання спеціаль-
ному органові, відповідальному за складання на-
вчальної програми, організацію навчання та нагляд 
за його проведенням . Держава зобов’язана забезпе-
чити судову владу або інший незалежний орган, від-
повідальний за організацію та нагляд за підготовкою 
суддів, необхідними засобами і коштами . КРЄС ре-
комендує, щоб під егідою судової влади або іншого 
незалежного органу підготовка суддів доручалася 
спеціальному автономному закладу з власним бю-
джетом, який, консультуючись із суддями, буде спро-
можний готувати навчальні програми та забезпечу-
вати їх реалізацію (п . 10-11, 17 Висновку № 4 (2003) 
КРЄС) .

Згідно з п .19 «Київських рекомендацій щодо не-
залежності судочинства у Східній Європі, на Пів-
денному Кавказі та у Середній Азії» [6], схвалених 
на регіональній експертній зустрічі з незалежності 
судочинства у Києві 23-25 червня 2010 року, там, де 
школи суддів є складовою процедури добору (суд-
дів – Н . Ш ., О . І .), необхідно, щоб вони були незалеж-
ними від виконавчої влади .

Згідно із Законом України «Про судоустрій і ста-
тус суддів» Національна школа суддів України є 
державною установою зі спеціальним статусом, що 
забезпечує підготовку висококваліфікованих кад-
рів для судової системи та веде науково-дослідну 
діяльність . На Національну школу суддів України не 
поширюється вітчизняне законодавство про вищу 
освіту . Школа створюється при Вищій кваліфікацій-
ній комісії суддів України, більшість членів якої є 
суддями, обраними самими суддями . Таким чином, 
юридично і фактично Національна школа суддів 
України і є тим спеціальним автономним закладом, 
відповідальним за організацію і проведення почат-
кового навчання кандидатів на посаду судді, підго-
товку і періодичне навчання суддів, а також праців-
ників апаратів судів .

Чинною редакцією пункту 1 частини 1 статті 82 За-
кону України «Про судоустрій і статус суддів» визна-
чено, що Національна школа суддів України здійснює 
організацію спеціальної підготовки кандидатів на по-
саду судді . Попередня редакція цього нормативного 
припису передбачала практичну підготовку канди-
датів на посаду судді . Теоретичну ж підготовку мали 
здійснювати спеціалізовані юридичні вищі навчальні 
заклади четвертого рівня акредитації . Останній під-
хід не мав підтримки серед європейських експертів, 
які задекларували прихильність ідеї приналежності 
всієї системи навчання суддів до судової гілки влади, 
а не лише практичної підготовки [7] .

Неодмінними умовами 
справедливого судочин-
ства є незалежність, без-
сторонність і професіо-
налізм суддів. Запорукою 
високого рівня фахової 
підготовки як кандида-
тів на посаду судді, так 
і чинних суддів є підви-
щення кваліфікації на 
спеціальних професійно-
орієнтованих освітніх 
курсах
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Але і нова редакція Закону грішить термінологіч-
ними розбіжностями . Так, на відміну від статей 66, 69 
і 82 Закону, в яких йдеться про спеціальну підготовку, 
стаття 91 при визначенні повноважень Вищої квалі-
фікаційної комісії суддів України оперує поняттям 
професійної підготовки кандидатів на посаду судді 
у Національній школі суддів України . Спеціальна під-
готовка включає теоретичне і практичне навчання . У 
чому ж має полягати професійна підготовка – зали-
шається законодавчою загадкою . Найбільш правиль-
ний шлях її вирішення – внесення відповідних змін 
до Закону .

Окремий напрям діяльності Національної школи 
суддів України – формування власного постійно-
го професорсько-викладацького колективу . Така 
практика поширена серед європейських країн . На-
приклад, власний викладацький корпус мають На-
ціональна школа суддів Франції, Іспанська суддів-
ська школа, Центр судових досліджень Португалії, 
Націо нальна школа суддів Греції [8, с . 54-55, 79, 82, 
86] . У п . 20-21 Висновку № 4 (2003) КРЄС зазначено, 
що важливо, щоб навчання проводилося суддями та 
експертами з кожної дисципліни, а також щоб судді 
не втрачали зв’язок із судовою практикою . 

Саме тому Закон України «Про судоустрій і статус 
суддів» у частині 4 статті 53 передбачає, що суддю 
за його заявою може бути відряджено для роботи, 
зокрема, у Національній школі суддів України зі 
збереженням заробітку за основним місцем робо-
ти . Водночас дієвого правового механізму такого 
відрядження законодавством не передбачено, чим 
вихолощується нормативний потенціал цього поло-
ження . Тому необхідно невідкладно на законодав-
чому рівні визначити права, обов’язки і професій-

ні гарантії для відряджених суддів, детермінувати 
процедуру їх відрядження (виявлення ініціативи, 
оформлення документів), умови збереження зв’язку 
з практичною діяльністю та форми залучення до  
навчальних і наукових заходів у Національній школі 
суддів України . 

Такий підхід сприятиме формуванню потужно-
го викладацького потенціалу Національної школи 
суддів України і створить необхідні передумови для 
реалізації першочергових завдань, визначених Стра-
тегічним планом розвитку судової влади України на 
2013-2015 роки [9], а саме: розробки національних 
стандартів професійного навчання кандидатів на 
посаду судді, підвищення кваліфікації суддів та на-
вчання працівників апаратів судів, урахування їх при 
розробці та впровадженні навчальних програм для 
суддів і працівників апаратів судів, системи оцінки, 
вимог до викладачів тощо, зокрема при запрова-
дженні спеціальної навчальної програми для керів-
ників апаратів судів, навчальних програм користу-
вання програмним забезпеченням, програм з етики 
та ін . (пункт 6 .3 . Стратегічного плану) .

Для того щоб уникнути можливих закидів щодо 
упередженості авторів статті в питанні реалізації 
системи підготовки навчальних програм суддів та 
їх реалізації, наведемо думки незалежних експертів . 
Експерти Європейського Союзу і Ради Європи у Звіті 
робочої групи «Професійні судові системи» вислови-
ли низку зауважень і побажань [10, с . 27, 58], зокрема 
і до процедур отримання суддівської освіти, серед 
яких:

1) чітко розділяти, з одного боку, завдання із здій-
снення контролю за навчанням (Вища кваліфі-
каційна комісія суддів України) та, з іншого боку, 
розробку навчальних програм, організацію і 
проведення навчання (Національна школа суд-
дів України); 

2) зміцнити позиції Національної школи як авто-
номної інституції в сфері підготовки працівників 
судових органів;

3) юридичні вищі навчальні заклади слід позба-
вити повноважень приймати рішення в рамках 
процесу професійної підготовки суддів, інакше 
процес початкової підготовки може бути зведе-
ний до теоретичних занять чи стати продовжен-
ням програм ВНЗ замість необхідної професій-
ної практики;

4) залучення ВНЗ до первинної підготовки може 
зумовити невідповідність в обсязі отримуваних 
слухачами знань і навичок . Така система не може 
гарантувати єдності стандартів судової системи 
і рівності конкурентних умов при складанні під-
сумкового іспиту;

5) чітко сформулювати правила фінансування про-
фесійної підготовки;

6) мінімальна тривалість початкової підготовки 
має бути не менше одного року;

Згідно із Законом україни 
«Про судоустрій і статус суд-
дів» Національна школа суддів 
україни є державною устано-
вою зі спеціальним статусом, 
що забезпечує підготовку  
висококваліфікованих кадрів 
для судової системи та веде 
науково-дослідну діяльність. 
На Національну школу суддів 
україни не поширюється віт-
чизняне законодавство про 
вищу освіту
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7) Національна школа має стати єдиним органом, 
відповідальним за проведення практичної під-
готовки, і відігравати одну з важливих ролей у 
теоретичній підготовці . Її не можна розглядати 
тільки як організатора підготовки .

Звісно, перераховані питання не охоплюють всьо-
го різноманіття судово-освітніх проблем в Україні . 
Та й неможливо зробити це в рамках однієї наукової 
статті, але окреслити найгостріші питання, виокре-
мивши їх, означає зробити перші кроки на шляху їх 
розв’язання . 

Ми вважаємо, що вектор розвитку суддівської осві-
ти в Україні визначено правильно, бо навіть критич-
но налаштовані національні експерти відносять до 
позитивних моментів законодавчих новел 2010 року 
запровадження практичної підготовки кандидатів на 
посаду судді та періодичного навчання суддів з ме-
тою підвищення рівня їх кваліфікації [11, с . 58] .

 Підготовка високопрофесійних кадрів для судової 
системи відповідно до міжнародних та європейських 
стандартів має бути національним пріоритетом .

Приведення юридичного статусу Національної 
школи суддів України у відповідність до європей-
ських і міжнародних стандартів має стати наступ-
ним кроком у стратегії реалізації положень судово-
правової реформи 2010 року . Інституційне та 
юридично-статусне зміцнення Національної школи 
суддів України, звісно, потребуватиме додаткових 
ресурсів для забезпечення навчального процесу 
сучасною інформаційно-обчислювальною і теле-
комунікаційною технікою, аудиторіями, приміщен-
нями для проживання кандидатів на посаду судді в 
період навчання, витрат на утримання власного ви-
кладацького корпусу . Проте такі відносно незначні 
витрати у загальнодержавному масштабі окуплять-
ся у стократ .
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У статті аналізуються проблеми запобігання про-
фесійній деформації суддів. З цією метою пропонуєть-
ся запровадити у судовій системі психологічну службу, 
відповідні посади психологів у судах з урахуванням кіль-
кості суддів; розробити програми і методику психоло-
гічного розвантаження і психологічної реабілітації з 
урахуванням специфіки суддівської діяльності; виділи-
ти, за наявності умов, у приміщеннях судів спеціальні 
кабінети психологічного розвантаження суддів, у тому 
числі за спеціальною методикою тренінгу; створити 
суддям нормальні умови для роботи, зокрема надати  
їм окремі кабінети й облаштовані зали судових засі-
дань; виробити науково обґрунтований рівень макси-
мально допустимого навантаження на суддів з розгля-
ду справ з урахуванням їхньої кількості та складності.

Ключові слова: суддя, психологічна служба, психоло-
гічна стійкість, професійна деформація.

А. Свида. Проблемы предотвращения профессио-
нальной деформации судей

В статье анализируются проблемы предотвраще-
ния профессиональной деформации судей. С этой целью 
предлагается ввести в судебной системе психологичес-
кую службу, соответствующие должности психологов 
в судах с учетом количества судей; разработать про-
грамму, методику психологической разгрузки и психоло-
гической реабилитации с учетом специфики судейской 
деятельности; выделить, при наличии условий, в поме-

щениях судов специальные кабинеты психологической 
разгрузки судей, в том числе по специальной методике 
тренинга; создать судьям нормальные условия для рабо-
ты, в частности путем предоставления им отдельных 
кабинетов и обустроенных залов судебных заседаний; 
выработать научно обоснованный уровень максималь-
но допустимой нагрузки на судей по рассмотрению дел 
с учетом их количества и сложности.

Ключевые слова: судья, психологическая служба, психо-
логическая устойчивость, профессиональная деформа-
ция.

O. Svyda. The Professional Judges Deformation Pre-
venting Problems

The professional judges deformation preventing problems 
are analyzed in the article. For this purpose it is proposed to 
introduce in the judiciary psychological services appropri-
ate to the post of psychologists in the courts with regard to 
the number of judges, to develop the program, methods of 
psychological relief and psychological rehabilitation of the 
judges; allocate special court premises relaxation rooms 
judges, judges create normal conditions for work, specifi-
cally, by providing them with private rooms and equipped 
courtrooms, to develop scientifically justified level of the 
maximum allowable load on judges to hear cases based on 
their number and complexity.

Keywords: judge, psychological service, psychological sta-
bility, professional deformation.

Проблеми запобігання 
професійній деформації 
суддів
удк 347.962.3(477+470).001.36

Наявність сильної і незалежної судової влади, ви-
сока якість і ефективність правосуддя залежать від 
особистості судді, його світогляду, правосвідомості, 
юридичної підготовки, професійності, морально-

етичних якостей тощо . У наш час, за умов великого, а 
іноді і надмірного навантаження на суддів, проблема 
мінімізації наслідків професійної деформації суддів 
набуває особливої актуальності .

Олексій Свида,
доцент кафедри організації 
судових та 
правоохоронних органів 
Національного 
університету «Одеська 
юридична академія»,  
м. Одеса
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Безперечно, від ділових, особистих, моральних 
якостей судді залежить, чи здатний він протистояти 
спробам незаконного втручання у розгляд справ або 
«телефонному», «мітинговому» праву та іншим неза-
конним засобам впливу на суд . Високі моральні якос-
ті і правосвідомість, глибокі знання і правильне ро-
зуміння та застосування законів, мислення в процесі 
пізнання істини і прийняття рішення по суті, воля, 
витримка, вміння спокійно розібратися у складних 
питаннях, мужність, чесність, непідкупність, справед-
ливість – це далеко не вичерпний перелік якостей, 
якими має володіти суддя .

Питання добору за психологічними якостями, 
методи запобігання професійній деформації суд-
дів розглядалися такими вченими й практиками, як  
М . Аліескеров, Г . Банніков, К . Бершедов, В . Єнгаличев, 
М . Клеандров, І . Самсін, Л . Скомороха . Однак законо-
давча неврегульованість запровадження психоло-
гічного тестування кандидатів на суддівські посади, 
проблеми запобігання професійній деформації в 
процесі здійснення суддями правосуддя вимагають 
поглибленого вивчення цієї проблематики . 

Загостренню проблеми психологічної стійкості 
суддів сприяють певні фактори . По-перше, підвище-
на складність опанування професійних знань і нави-
чок у новій сфері . По-друге, психологічний вплив на 
суддів з боку органів і представників влади, вклю-
чаючи вищих державних діячів, а останнім часом – і 
певних суспільних верств .

Особливе психологічне напруження судді відчу-

вають, розглядаючи резонансні справи, пов’язані з 
виборами, переглядом рішень органів влади з пи-
тань землекористування, розглядом кримінальних 
справ, в яких фігурують колишні високі державні 
посадовці тощо . Психологічний тиск на суддів може 
чинитися через масові протестні акції під стінами 
суду . Телетрансляція із зали судових засідань, зух-
вала поведінка сторін під час судового процесу –  
це також ті фактори, що негативно впливають на 
психологічне самопочуття судді та можуть вивести 
його із рівноваги . 

Отже, напрошується висновок: існує потреба в 
спеціальному психологічному забезпеченні діяль-
ності суддів для попередження їх професійної де-
формації . Як відзначають російські вчені М . Аліеске-
ров та В . Єнгаличев, досвід функціонування судових 
органів у розвинених країнах Заходу показує, що їх-
ній успішній діяльності значною мірою сприяє ефек-
тивна система психологічного супроводу . Відповід-
но до спеціальних університетських програм освіти 
у сфері юридичної психології (legal/law psychology) 
і судової психології (forensic psychology) щороку 
готуються сотні психологів, які спеціалізуються на 
кваліфікованій допомозі суддівському корпусу . 

Як підкреслюють російські вчені, таке психоло-
гічне забезпечення має на меті реалізацію низки 
функцій . Серед найбільш важливих – інформаційно-
аналітична робота, судово-психологічна експертиза, 
консультування з психологічних проблем суддів і 
співробітників судів, психологічна корекція поведін-
ки, психологічна атестація кадрів, зв’язки з громад-
ськістю (public relations) [1, с . 11] .

У зв’язку з цим слід відзначити, що в Україні психо-
логічні служби функціонують у системі Міністерства 
внутрішніх справ, Міністерства України з питань над-
звичайних ситуацій та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобильської катастрофи і в деяких інших 
відомствах . Так, Міністерством внутрішніх справ Укра-
їни затверджено наказ «Про подальший розвиток 
служби психологічного забезпечення оперативно-
службової діяльності органів внутрішніх справ Украї-
ни» [2] від 28 липня 2004 року № 842, яким схвалено 
Положення про службу психологічного забезпечення 
оперативно-службової діяльності органів внутрішніх 
справ України . Положення визначає психологічне за-
безпечення «як систему організаційних і психологіч-
них заходів, спрямованих на вдосконалення роботи з 
персоналом та підвищення ефективності оперативно-
службової діяльності органів внутрішніх справ Украї-
ни» (пункт 1 .1) . Основні завдання служби психологіч-
ного забезпечення: надання допомоги керівникам 
усіх рівнів з питань зміцнення дисципліни й закон-
ності в органах внутрішніх справ України, створення 
ефективної системи забезпечення психологічної та 
психофізіологічної надійності персоналу; здійснення 
професійної орієнтації і професійного психологічно-
го відбору кандидатів на службу в органи внутрішніх 
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суддів сприяють певні 
фактори. По-перше, під-
вищена складність опану-
вання професійних знань 
і навичок у новій сфері. 
По-друге, психологічний 
вплив на суддів з боку 
органів і представників 
влади, включаючи вищих 
державних діячів, а остан-
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справ України та підготовки в навчальних закладах 
МВС України з метою визначення їх психологічної го-
товності до правоохоронної діяльності в органах вну-
трішніх справ України; психологічна підготовка праців-
ників органів внутрішніх справ України до виконання 
своїх функціональних обов’язків як у повсякденних, 
так і в екстремальних умовах; проведення психопро-
філактичної роботи з персоналом в органах внутріш-
ніх справ України, здійснення заходів щодо оптимі-
зації соціально-психологічного клімату в колективах, 
психологічне консультування керівників органів вну-
трішніх справ України, а також працівників та членів їх 
сімей; психологічний супровід оперативно-службової 
діяльності органів внутрішніх справ України .

Отже, постає нагальне питання щодо необхідності 
створення психологічної служби у судовій системі 
України . Одним з важливих напрямів її діяльності має 
стати участь у заходах, пов’язаних з добором кадрів 
для судової системи, а саме таких, які не зазнали про-
фесійної деформації (наприклад, установка зайняти 
суддівську посаду виключно заради власного збага-
чення) та здатні протистояти їй у майбутньому .

Резолюцією № 40/146 Генеральної Асамблеї ООН 
від 13 грудня 1985 року схвалено Основні принципи 
незалежності судових органів . Пункт 10 Резолюції 
передбачає, що особи, відібрані на судові посади, по-
винні мати високі моральні якості, а також відповід-
ну підготовку і кваліфікацію в галузі права . На жаль, 
Закон України «Про судоустрій і статус суддів» не 
висуває до кандидатів на суддівські посади якихось 
вимог щодо наявності у них певних психологічних 
якостей, що характеризували б особу як таку, котра 
здатна протистояти професійній деформації . Зако-
нодавці обмежились лише формулюванням про те, 
що на посаду професійного судді не можуть бути ре-
комендовані особи, «які мають хронічні психічні чи 
інші захворювання, що перешкоджають виконанню 
обов’язків судді» (пункт 2 частини 2 статті 64 Закону) . 
Проте конкретного переліку таких хвороб на сьогод-
ні офіційно не затверджено .

Аналогічних позицій дотримується і колишній Го-
лова Верховного Суду України В . Бойко . Він зазначає, 
що «великим недоліком при підборі кандидатів на 
посаду судді є відсутність перевірки психологічного, 
емоційного характеру судді . . . Бувають випадки, коли 
суддя емоційно нестриманий, тоді судовий розгляд 
перетворюється на «базар», де голосніше за всіх кри-
чить суддя» [3, с . 21] .

Вважаємо, що в роботі над створенням система-
тизованого переліку вимог до психологічної стій-
кості кандидатів на посади за взірець можна взяти 
Положення про порядок заміщення посад помічни-
ків прокурорів і слідчих у міських, районних та при-
рівняних до них прокуратурах від 18 березня 2009 
року [4] (нині втратило чинність), яким було запро-
ваджено «психологічне дослідження», метою якого 
було «виявлення осіб з асоціальними установками в 

поведінці, корисливою орієнтацією» тощо .
Серйозною перешкодою для суддівської діяльнос-

ті слід визнати наявність невротичних, тим більше 
психопатичних рис, схильність до тих чи інших форм 
неадекватної поведінки, причому не тільки при ви-
конанні прямих службових обов’язків . Особи з по-
слабленим типом нервової системи нездатні бути 
повноцінними суддями, хоча вони можуть проявити 
себе в інших видах юридичної практики .

Слід відзначити, що визначення відповідності кан-
дидата вимогам для зайняття посади судді за психо-
логічними характеристиками стикається з пробле-
мою відсутності стандартів з цього приводу, тобто 
того мірила, з яким слід порівнювати наявні психоло-
гічні якості особи, яка претендує на зайняття посади 
судді . Фактично питання щодо офіційної розробки та 
затвердження моделі професіограми судді на сьо-
годні є неврегульованим . Окремі спроби її розробки 
зустрічаються переважно в літературі з юридичної 
психології . 

Зокрема, як зазначає В . Васильєв, професія суд-
ді є однією з найскладніших юридичних професій .  
У його діяльності реалізується велика кількість спеці-
альних якостей та навичок, об’єднаних в систему, що 
органічно входять у структуру особистості судді і ви-
значають його творчий потенціал та індивідуальний 
стиль діяльності [5, с . 230] .

У спеціальній літературі можна відшукати окремі 
розробки професіограми судді, тобто набір якостей, 
необхідних для певного виду діяльності . Як правило, 
перелік передбачає такі обов’язкові характеристи-
ки: соціальна (висока відповідальність за свою ді-
яльність, неупередженість тощо); реконструктивна 
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(загальний і спеціальний інтелект, пам’ять, уява, 
аналітичне мислення, інтуїція судді); комунікативна 
(чуйність, емоційність, стійкість, уміння слухати і роз-
мовляти); організаційна (воля, зібраність, цілеспря-
мованість, наполегливість та ін .); освітня (загальна 
і спеціальна культура письмової мови, навички в 
складанні письмових документів та ін .) [6, с . 312] . 

На превеликий жаль, ці якості мають переважно 
абстрактний характер, є оціночними категоріями, що 
суттєво ускладнює впровадження професіограми в 
практику . Але врешті-решт вирішувати такі питання 
мають фахівці . Варто запровадити комплексну пси-
хологічну діагностику осіб, які виявили бажання ста-
ти суддями . Актуальність розробок у цьому напрямі 
особливо зростає у зв’язку з прийняттям Концепції 
вдосконалення судівництва для утвердження спра-
ведливого суду в Україні відповідно до європейських 
стандартів, де зазначено, що «рішення про рекомен-
дацію особи на посаду судді має приймати Вища квалі-
фікаційна комісія суддів з урахуванням результатів… 
психологічного тестування . . . кандидата» (п . 3 розділу 
IV . Добір і кваліфікація суддів) . Проте цього положен-
ня Закон України «Про судоустрій та статус суддів» не 
містить . Лише у Кодексі професійної етики судді, за-
твердженому ХІ з’їздом суддів України 22 лютого 2013 
pоку [7], вказано, що суддя повинен бути прикладом 
неухильного додержання вимог закону і принципу 
верховенства права, присяги судді, а також дотриман-
ня високих стандартів поведінки з метою зміцнення 
довіри громадян у чесність, незалежність, неуперед-
женість та справедливість суду (стаття 1) .

 Проблема добору психічно здорових та психо-
логічно стійких кандидатів на суддівські посади 
дещо краще врегульована в Російській Федерації . 
За поданням Міністерства охорони здоров’я РФ 
ще у 2002 році було затверджено перелік захворю-
вань, що перешкоджають призначенню на посаду 
судді [8] . Проте і в російських наукових джерелах 
наголошується на його недосконалості . Зокрема, 
М . Клеандров справедливо зазначив, що «мініс-
терство з якоїсь причини не врахувало психічну 
складову здоров’я судді і не включило до переліку 
захворювань вимогу щодо відсутності хвороб, як 
психічних, так і фізичних, що впливають на психіку 
судді» [9, с . 528] . Погоджуючись з цим та іншими по-
дібними висловлюваннями, на засіданні Ради суддів 
РФ 15 квітня 2010 року було зазначено, що цей пе-
релік потребує уточнень, зокрема щодо «серцево-
судинних, онкологічних, психічних, інфекційних та 
інших захворювань, які в першу чергу є причиною 
неможливості довірити такому хворому здійснен-
ня правосуддя» [10] . Проте в Російській Федерації 
робляться спроби фактичного запровадження пе-
ревірки психологічних якостей майбутніх суддів у 
процесі добору . Зокрема, ще у 2003 році затвердже-
но відповідний наказ у Липецькому обласному суді 
[11] . До речі, була також і спроба затвердження про-

фесіограми суддів [12] . Вважаємо, що в майбутньо-
му аналогічні акти мають бути ухвалені й в Україні . 

Наступним важливим аспектом протидії профе-
сійній деформації суддів має бути психологічне роз-
вантаження і навіть психологічна реабілітація суддів . 
Не потребує доведення, що виконання суддівських 
обов’язків – один з найскладніших видів людської ді-
яльності, що вимагає напруження душевних та фізич-
них сил, уміння аналізувати та зважувати .

Не можна не погодитися із В . Васильєвим, який 
стверджує, що «дуже важливий добрий емоційний 
настрій, який створюється в залі судового засідання 
зусиллями головуючого, і це сприяє справедливому 
розгляду … справи… Підвищена нервозність, що 
виникає при розгляді … справ, та невміння деяких 
суддів знімати нервове напруження знижують якість 
судового процесу та можуть призвести до серйозних 
помилок» [5, с . 238] .

У Російській Федерації ведеться активний пошук 
шляхів вирішення цих проблем . Так, іще 31 жовт-
ня 1997 року постановою Ради суддів Російської 
Федерації схвалено цільову міжвідомчу науково-
практичну програму «Медико-психологічний супро-
від, профілактика психотравмуючого впливу фак-
торів професійного стресу і відновлення здоров’я 
суддів» . При цьому було визнано за необхідне про-
довжити виконання цієї програми на базі Архангель-
ського обласного суду, а досвід та напрацювання 
використати на території всіх суб’єктів Російської 
Федерації [1, с . 12] .

 На наш погляд, з метою збереження психологічної 
стійкості суддів та запобігання їх професійній дефор-
мації необхідно:

1) запровадити у судовій системі психологічну 
службу, відповідні посади психологів у судах з 
урахуванням кількості суддів;

2) розробити програми і методику психологічно-
го розвантаження і психологічної реабілітації з 
урахуванням специфіки суддівської діяльності;

3) виділити, за наявності умов, у приміщеннях 
судів спеціальні кабінети психологічного роз-
вантаження суддів, у тому числі за спеціальною 
методикою тренінгу;

4) створити суддям нормальні умови для роботи, 
надавши їм окремі кабінети, і облаштувати зали 
судових засідань;

5) виробити науково-обґрунтований рівень мак-
симально допустимого навантаження на суддів 
з розгляду справ з урахуванням їх кількості та 
складності . 

Відзначимо, що перший крок щодо виділення у 
будівлях судів приміщень для психологічного роз-
вантаження суддів вже зроблено . Зокрема, зважа-
ючи на те, що в Україні на сьогодні відсутні чинні 
державні будівельні норми з проектування будин-
ків (приміщень) судів, Радою суддів України від  
17 березня 2005 року № 7 було затверджено рішен-
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ня «Про погодження відомчих будівельних норм 
«Проектування будівель загальних місцевих судів» . 
Документ не лише передбачає виділення примі-
щення для соціально-психологічної реабілітації, а й 
встановлює, що вони мають створюватися в будів-
лях з чисельністю суддів 8 і більше . Розміщувати їх 
слід у найбільш «тихій зоні» будівлі, віддалено від 
основних людських потоків і з урахуванням розта-
шування будинку суду щодо транспортних магістра-
лей [13] . Однак на практиці, на жаль, це рішення 
Ради суддів України майже не виконується . 

Слід відзначити, що у разі запровадження посад 
психологів у судах загальної юрисдикції потребувати-
ме вирішення значний комплекс питань . Зокрема, як 
має поводитися суддя, якщо психолог дасть йому ре-
комендацію тимчасово не розглядати справи внаслі-
док психологічного виснаження, перевтоми, смерті 
близького родича тощо . Адже жоден процесуальний 
кодекс не передбачає таких підстав для відкладення 
судового розгляду справ . Водночас необхідно виро-
бити такий механізм співпраці з психологом, який би 
унеможливлював зловживання в цій сфері, зокрема 
необґрунтоване затягування суддею розгляду резо-
нансної справи .

Окремо слід звернути увагу на питання, яке має 
бути обов’язковою складовою механізму протидії 
професійній деформації суддів . Йдеться, зокрема, 
про проблему надмірного навантаження на суддів . 
Це актуальна проблема, на якій постійно акцентують 
фахівці . 

Про гостроту проблеми свідчить статистика 
«Огляду даних про стан здійснення правосуддя у 
2011 році» . Документ розміщений на сайті «Судо-
ва влада України» . Зокрема, в огляді зауважується, 
що загалом упродовж 2007–2011 рр . до місцевих та 
апеляційних судів загальної юрисдикції надійшло 
43,2 млн справ і матеріалів . Середньомісячне на-
вантаження на одного суддю місцевого загального 
суду в 2011 році зросло на 15,3 % і становило 139,6 
справ (у 2010 році – 121,1 справ) . У 2011 році що-
місяця на одного суддю окружного та апеляційного 
адміністративного суду припадало відповідно 38 і 
216,7 справ, а до господарських місцевих та апеля-
ційних судів надходило 31,2 та 14,1 справ [14] .

 Проблема перебуває у полі зору вищих органів 
суддівського самоврядування . Як наголошується у 
рішенні ХІ чергового з’їду суддів України від 22 люто-
го 2013 року, «у зв’язку з надмірним навантаженням 
на суддів термінового вирішення потребує пробле-
ма оптимізації навантаження з метою забезпечення 
права кожного на справедливий судовий розгляд 
справи протягом розумного строку» [15] .

21 лютого 2012 року відбулася зустріч першого за-
ступника Голови Верховного Суду України, Голови 
Ради суддів України Ярослава Романюка та представ-
ників Ради суддів України з експертом США з питань 
визначення навантаження на суддів Елізабет Віггінс . 

Як було зауважено, методи, за допомогою яких і вста-
новлюють ступінь навантаження на суддів, у різних 
експертів різні, однак усі вони ґрунтуються на понят-
ті «коефіцієнт навантаження», що визначає кількість 
часу, витраченого суддею на вирішення конкретної 
справи . У США такі дослідження проводять для кож-
ного рівня судів . Зокрема, за словами Елізабет Віг-
гінс, для судів нижчих інстанцій – кожні десять років . 
При визначенні навантаження на українських суддів 
американський експерт запропонувала поєднати 
два досить поширені методи підрахунку коефіцієнта 
навантаження: облік реальних затрат часу на роз-
гляд певного типу справ та опитування суддів . Пані 
Віггінс підкреслила також, що вже перше знайомство 
з українською судовою системою засвідчує, що типи 
справ, приміром, у місцевих судах дуже різні, а від-
так, і затрати часу та внутрішніх ресурсів судді під час 
їх розгляду закономірно різні [16] . 

 На сьогодні в Україні не існує офіційної методики 
визначення граничного навантаження на суддів . Але 
навіть у разі її створення із запровадженням науко-
во обґрунтованих показників невідомо, що робити 
в разі якщо до суду надходитимуть так звані зайві 
справи, які на певний момент не відповідатимуть 
класифікації граничного навантаження . Адже зако-
нодавство про судоустрій та процесуальне законо-
давство не передбачають такої підстави для відмови 
у розгляді справи, а в результаті може обмежити пра-
во громадянина на доступ до правосуддя . Питання 
щодо зменшення навантаження на суддів за раху-
нок збільшення кількості суддів у судах, як показує 
практика, також суттєво не вирішує питання, хоча і є 
альтернативою на певний час . У будь-якому разі про-
блема надмірного навантаження на суддів потребує 
кардинального вирішення .

Отже, дослідження проблем запобігання профе-
сійній деформації суддів дозволяє зробити такі ви-
сновки .

Професійна деформація особи – це зміна якостей 
особи (стереотипів сприйняття, ціннісних орієнтацій, 
характеру, способів спілкування і поведінки), що від-
бувається під впливом виконання професійної ролі . 
Про професійну деформацію особи слід говорити в 
тому випадку, якщо під впливом професійної діяль-
ності у особи проявляються девіантні відхилення як 
в її професійній реалізації, так і в особистому житті .

 Для запобігання та протидії професійній деформа-
ції суддів слід виокремити кілька перевірених спосо-
бів, зокрема:
1 . Добір на суддівські посади таких осіб, які є пси-

хологічно стійкими, а також тих, хто здатен про-
тидіяти професійній деформації більшою мірою . 
Вирішенню проблеми сприятиме розробка та за-
твердження професіограми судді (необхідний на-
бір якостей залежно від діяльності) .

2 . Запровадження у судовій системі психологічного 
супроводу, а саме: 
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а) комплексної психологічної діагностики осіб, які 
виявили бажання стати суддями . Це передбаче-
но Концепцією вдосконалення судівництва для 
утвердження справедливого суду в Україні від-
повідно до європейських стандартів 2006 року;

б) виділити, при можливості, у приміщеннях судів 
спеціальні кабінети психологічного розванта-
ження суддів (передбачено рішенням Ради суд-
дів України від 17 березня 2005 року № 7 «Про 
погодження відомчих будівельних норм «Про-
ектування будівель загальних місцевих судів») .

3 . Вирішення проблеми надмірного навантаження на 
суддів з розгляду справ шляхом:
а) запровадження у діяльності суддів передових 

інформаційних технологій з максимальної авто-
матизації технічної роботи для вивільнення ро-
бочого часу; 

б) визначення науково обґрунтованих показників 
граничного навантаження на суддів з розгляду 
справ; 

в) обґрунтоване збільшення кількості професій-
них суддів, за рахунок чого можливе зменшення 
навантаження на суддів .
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Становлення ювенальної 
юстиції в світлі нового 
кримінального 
процесуального кодексу 
україни

У статті аналізуються основні заходи щодо полі-
тики формування системи ювенальної юстиції в Укра-
їні у зв’язку із введенням в дію нового Кримінального 
процесуального кодексу України.

Ключові слова: виховне відновлювальне правосуддя, 
система кримінальної юстиції щодо неповнолітніх, 
система ювенальної юстиції, суддя, уповноважений 
здійснювати кримінальне провадження щодо неповно-
літніх, «ювенальний суддя».

Буруковская Н. Становление ювенальной юсти-
ции в свете нового Уголовного процессуального 

кодекса Украины
В статье анализируются основные аспекты поли-

тики формирования системы ювенальной юстиции в 
Украине в связи с введением в действие нового Уголов-
ного процессуального кодекса Украины.

Ключевые слова: воспитательное восстановитель-
ное правосудие, система уголовной юстиции относи-
тельно несовершеннолетних, система ювенальной 
юстиции, судья, уполномоченный осуществлять уго-
ловное производство  относительно несовершенно-
летних, «ювенальный судья».

Burukovska N. Formation of juvenile justice system in 
view of the new Criminal Procedur Code of Ukraine

In article the author analyzes the main aspects of policy 
of formation of system of juvenile justice in Ukraine in 
connection with introduction in action of the new Code of 
Criminal Procedure of Ukraine.

Key words: educational recovery justice, system of criminal 
justice concerning of minors, system of juvenile justice, 
the judge, authorized to carry out the criminal production 
concerning of minors, «the judge of juvenile justice».
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Проблема кримінальної відповідальності не-
повнолітніх – одна з найважливіших соціально-
правових проблем сьогодення України . Інтерес до 
питання захисту прав неповнолітніх в українській 
правовій науці достатньо високий . Більшість спе-
ціалістів у галузі захисту прав неповнолітніх вва-
жають, що діти є найбільш незахищеною верствою 
населення . Проблемами формування системи юве-
нальної юстиції на теоретичному рівні займалося 

чимало вітчизняних науковців, серед яких Н . Крес-
товська, В . Абрамова, Н . Борисова, Н . Сібільова,  
Ю . Баулін та ін . У зв’язку з цим, а також у світлі при-
йняття нового Кримінального процесуального 
кодексу України перед фахівцями в галузі права, 
як теоретиками, так і практиками, гостро поста-
ла проблема формування суто нового напряму у 
віт чизняному судочинстві, а саме – ювенальної 
юстиції . 
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Одним із найважливіших елементів правового 
механізму захисту прав дитини в будь-якій країні 
світу є судова система . Судовий захист слід розумі-
ти і як одну з юрисдикційних форм захисту прав і 
законних інтересів дитини, і водночас як важливу 
внутрішню функцію правової держави, що склада-
ється із визнання та захисту прав кожного її грома-
дянина . Саме тому на сучасному етапі реформуван-
ня та розвитку українського судочинства загалом 
та кримінального процесу зокрема одним із його 
найперспективніших напрямів є удосконалення 
судочинства стосовно неповнолітніх та створення 
ефективної моделі ювенальної юстиції .

Сьогодні в Україні розроблено кілька «пілотних» 
проектів щодо розбудови ювенальної юстиції, а 
також сформовано різні підходи до кола питань, 
які мають належати до сфери її впливу . Загалом 
специфіку ювенальної юстиції визначають ті прин-
ципи та норми, які створюються додатково задля 
підвищення рівня правового захисту неповноліт-
ніх . Саме поняття ювенальної юстиції практично 
в усьому світі тісно пов’язують з основною її лан-
кою – судом зі справ неповнолітніх – «ювенальним 
судом», що і дозволяє чітко визначити це поняття 
та окреслити коло питань та проблем, які до нього 
входять . Передусім це правосуддя стосовно непов-

нолітніх . Таким чином, система ювенальної юстиції –  
це система захисту прав і законних інтересів 
непов нолітніх, що об’єднує навколо спеціалізо-
ваного суду у справах неповнолітніх різноманітні 
спеціалізовані служби та органи . Основне призна-
чення ювенальної юстиції полягає в тому, що вона 
покликана забезпечити законність, справедли-
вість та доцільність будь-якого правового рішення 
стосовно неповнолітніх осіб, а також своєчасний 
та ефективний захист прав, свобод і законних інте-
ресів при вирішенні цивільних, адміністративних і 
кримінальних справ, пов’язаних як з вихованням 
дітей, так і зі скоєними ними правопорушеннями .

Ще у 2010 році в Україні були зроблені пер-
ші спроби створення ювенальної юстиції . Так, 
згідно з наказом Міністерства юстиції України  
№ 491/7 від 27 .05 .2010, була утворена робоча 
група у зв’язку з початком реалізації за сприяння 
Уряду Канади проекту технічної допомоги «Рефор-
мування ювенальної юстиції в Україні» . Його мета –  
розбудова сучасної системи ювенальної юстиції 
задля зменшення рівня злочинності серед молоді 
та покращення захисту їхніх прав та інтересів [1],  
що передбачено Указом Президента України  
№ 597/2011 від 24 .05 .2011 «Про Концепцію розвит-
ку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх» [2] 
та розпорядженням Кабінету Міністрів України  
№ 1039-р від 12 .10 .2011 «Про затвердження плану 
заходів щодо реалізації Концепції розвитку кримі-
нальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» [3] . 
І тільки в 2012 році у зв’язку з прийняттям нового 
Кримінального процесуального кодексу України 
були зроблені перші практичні кроки на шляху ре-
алізації цих документів . 

На даний момент в нашій країні ювенальна юс-
тиція формується насамперед як один із елементів 
нового кримінального судочинства, а саме як кри-
мінальна юстиція щодо неповнолітніх . Практичним 
втіленням ювенальної юстиції в Україні в тій части-
ні, що стосується кримінальних правопорушень, 
скоєних неповнолітніми, було доповнення до  
ст . 18 Закону України «Про судоустрій і статус суд-
дів» (ч . 3), де у місцевих загальних судах та апеля-
ційних судах областей, міст Києва та Севастополя, 
Апеляційному суді Автономної Республіки Крим 
вводиться спеціалізація зі здійснення криміналь-
ного провадження щодо неповнолітніх, чітко про-
писуються механізми обрання суддів, які уповно-
важені його здійснювати [4] . 

Слід відзначити, що основною умовою обрання 
судді, уповноваженого здійснювати кримінальне 
провадження щодо неповнолітніх, є його високий 
професіоналізм, морально-ділові якості, значний 
педагогічний та юридичний досвід . Тобто йдеться 
про створення у межах судової системи вузької 
спеціалізації, так званого ювенального судді, який 
ґрунтовно та неупереджено має розглядати кримі-
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ювенальної юстиції по-
лягає в тому, що вона по-
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конність, справедливість 
та доцільність будь-якого 
правового рішення сто-
совно неповнолітніх осіб, 
а також своєчасний та 
ефективний захист прав, 
свобод і законних інтере-
сів при вирішенні цивіль-
них, адміністративних і  
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нальні правопорушення та проступки, скоєні не-
повнолітніми, тісно співпрацювати з їх батьками 
і спеціалізованими службами у справах неповно-
літніх . При цьому увага має акцентуватися не на 
каральному, а на виховному відновлювальному 
правосудді щодо дитини . За своєю суттю україн-
ська ювенальна юстиція стосується лише двох ка-
тегорій дітей: дітей, які вчинили правопорушення, 
є жертвами або свідками злочину, і дітей, які вже 
позбавлені батьківського піклування, і жодним 
чином не стосується Сімейного кодексу України 
та внутрішньосімейних конфліктів . Таким чином, 
українські законодавці намагаються у створенні 
законодавчої бази щодо охорони та захисту прав 
неповнолітніх уникнути помилок своїх російських 
колег, яких внаслідок прийняття у Росії низки за-

конів щодо запровадження системи ювенального 
судочинства звинувачують у втручанні держави у 
сімейне життя . 

Визначний внесок у розробку та впровадження 
системи ювенальної юстиції було зроблено в рам-
ках Проекту «Реформування системи криміналь-
ної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» (РСКЮ) .  
На базі національного законодавства, судової 
практики та з урахуванням роботи з громадськіс-
тю в рамках цього Проекту триває розробка ефек-
тивної системи правосуддя для неповнолітніх, які 
перебувають у конфлікті із законом [5] . Варто за-
значити, що Проектом дуже чітко визначено прин-

ципи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх, які 
знайшли своє втілення у Розділі VІ (глава 38) «Кри-
мінальне провадження щодо неповнолітніх» КПК 
України [6, 1002-1025] . 

Підсумовуючи викладене вище, необхідно за-
значити, що основною метою ювенальної юстиції 
є насамперед виховання неповнолітніх шляхом 
зменшення шкідливого впливу на них фактора залу-
чення до кримінального судочинства і, відповідно, 
попередження злочинної поведінки . При розроб-
ці системи ювенальної юстиції законодавець має 
враховувати не лише правові, а й соціальні основи, 
які, взаємодіючи між собою, створюють належний 
механізм захисту прав дитини . Кримінальна по-
літика держави щодо неповнолітніх має постійно 
вдосконалюватися, зокрема через запроваджен-
ня нових соціально-правових технологій захисту 
прав неповнолітніх, розробку та прийняття низки 
нормативно-правових актів для формування ці-
лісної системи ювенальної юстиції, основною час-
тиною якої мають стати спеціалізовані ювенальні 
суди . Саме фаховий підхід до зазначених питань має 
відігравати основну роль у механізмі попереджен-
ня злочинності неповнолітніх . Це дасть можливість 
повноцінно реалізувати державну політику рефор-
мування сфери захисту прав та інтересів дітей .
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Однією з чотирьох конституційних функцій прокура-
тури України є представництво інтересів громадяни-
на або держави в суді у випадках, визначених законом  
[2, ст . 121] . При цьому Конституція України не конкрети-
зує, коли прокурор може представляти в суді інте реси 
громадянина або держави, а норма ст . 121 Основ ного 
Закону України є відсильною, тобто зазначені випадки 
мають бути передбачені у відповідних законодавчих 
актах [13, с . 275] . На сьогодні таким є Закон України 
«Про прокуратуру», а стосовно господарського про-
цесу – також і Господарський процесуальний кодекс 
України (далі – ГПК України) . Проте, незважаючи на 
регулювання відносин щодо участі прокурора у гос-
подарському процесі зазначеними законодавчими 
актами, у науковій літературі існують різноманітні по-
зиції щодо визначення статусу прокурора як учасника 
судового процесу та форм прокурорського представ-

ництва у суді . Дискусійним залишається також питан-
ня визначення підстав для такого представництва . Ці 
та інші питання, пов’язані з участю прокурора у судо-
вому процесі, є предметом досліджень як науковців, 
так і юристів-практиків, зокрема Т . Дунаса, В . Лелиці,  
С . Малахова, Л . Нецької, М . Руденка, В . Сухоноса та ін . 

Метою цієї статті є дослідження та вирішення про-
блемних питань, пов’язаних з визначенням статусу про-
курора та форм його участі у господарському процесі, 
реалізацією прокурором своїх процесуальних прав .

У науковій літературі сформувались різні підходи до 
визначення статусу прокурора у господарському про-
цесі . Одні автори визначають прокурора як сторону в 
процесуальному розумінні [15], інші – як представника 
держави [16] . Цікавою є також позиція В . Лелиці, яка 
розрізняє поняття процесуального та матеріально-
правового позивача . Автор вказує на те, що прокурор, 
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подавши позов до суду, підтримуючи його, доказуючи 
свої вимоги, стає процесуальним позивачем, тоді як 
матеріально-правовим позивачем є особа, в інтересах 
якої прокурором подано позов [13, с . 277] .

На питання визначення місця прокурора серед ін-
ших учасників господарського процесу звертає ува-
гу і законодавець . Так, відповідно до ч . 1 ст . 18 ГПК 
України до складу учасників судового процесу вхо-
дять: сторони, треті особи, прокурор, інші особи, які 
беруть участь у процесі у випадках, передбачених 
цим Кодексом [3, ст . 18] . 

Водночас згідно з ч . 2 ст . 29 ГПК України у разі при-
йняття господарським судом позовної заяви, поданої 
прокурором в інтересах держави в особі органу, упо-
вноваженого здійснювати функції держави у спірних 
правовідносинах, зазначений орган набуває статусу 
позивача . У разі прийняття господарським судом 
позовної заяви, поданої прокурором в інтересах 
держави, в якій зазначена відсутність органу, упо-
вноваженого здійснювати функції держави у спірних 
правовідносинах, або відсутність у такого органу по-
вноважень щодо звернення до господарського суду, 
прокурор набуває статусу позивача [3, ст . 29] . 

Отже, на сьогодні законодавство України визначає 
так званий подвійний процесуальний статус прокуро-
ра: як позивача, так і окремого учасника судового про-
цесу (прокурора), що залежить від наявності органу, 
уповноваженого здійснювати функції держави у спір-
них правовідносинах, або наявності у такого органу  
повноважень щодо звернення до господарського суду . 

При цьому з огляду на положення ст . 6 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод [1, ст . 6], 
ст . 1 ГПК України [3, ст . 1], ст . 15 ЦК України [4, ст . 15], що 
передбачають право кожного на захист своїх поруше-
них, невизнаних або оспорюваних прав у суді, важко 
уявити такий орган, який би був позбавлений повно-
важень щодо звернення до суду . Крім того, складно 
довести наявність функцій держави за відсутності ор-
ганів, які б здійснювали їх повністю чи частково, адже 
«функції держави – це основні напрями її діяльності, 
якими зумовлена робота всього державного апарату і 
кожного з його окремих органів» [12, ст . 71] .

Положення, які визначають прокурора як позивача, 
з’явилися у чинному законодавстві України відносно 
недавно – з набранням чинності Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 
з питань удосконалення діяльності прокуратури» від 
18 .09 .2012 № 5288-VI [5] . До цього в господарському 
процесі прокурор мав статус самостійного учасника, 
так само як й інші особи і сторони, задіяні у ньому . 

 Водночас внесення таких змін не зовсім узгоджу-
ється з іншими нормами ГПК України . Так, виникає пи-
тання, чи має прокурор право на укладення мирової 
угоди, якщо він виступає у процесі як позивач, оскіль-
ки згідно з ч . 4 ст . 29 ГПК України прокурор, який бере 
участь у справі, несе обов’язки і користується права-
ми сторони, крім права на укладення мирової угоди 

[3, ст . 29] . Можна припустити, що, будучи позивачем, 
прокурор такого процесуального права не позбав-
лений, адже набуває статусу позивача з усіма належ-
ними йому правами та обов’язками . У всіх наведених 
випадках на будь-якій стадії господарського процесу 
такий учасник судового процесу не втрачає статусу 
прокурора, а тому щодо нього мають застосовуватися 
відповідні положення ч . 4 ст . 29 ГПК України .

На нашу думку, прокурор, який одночасно є пози-
вачем у справі, має бути наділений правом укладення 
мирової угоди, адже за відсутності «іншого позивача» 
відповідач буде позбавлений можливості реалізувати 
своє право на мирне вирішення спору . Разом з тим таке 
право має бути прямо передбачено у ГПК України .

Досліджуючи питання участі прокурора у госпо-
дарському процесі, слід звернути увагу на види та 
форми його участі у цьому процесі .

Виходячи зі змісту ст . 121 Конституції України [2, ст . 
121], ст . 5 Закону України «Про прокуратуру» [6, ст . 5], 
можемо дійти висновку, що законодавець передба-
чив два види прокурорського представництва в суді: 
представництво інтересів держави та представни-
цтво інтересів громадян . При цьому обидва мають 
місце у господарському процесі .

Так, згідно з ч . 1 ст . 2 ГПК України господарський суд 
порушує справи за позовними заявами, зокрема про-
курорів, які звертаються до господарського суду в інте-
ресах держави [3, ст . 2] . Положень щодо звернення про-
курора до суду в інтересах громадян зазначена стаття 
не містить . Проте наявність у прокурора таких повно-
важень випливає зі змісту ст . 1 ГПК України . Відповідно 
до частини 2 цієї статті у випадках, передбачених за-
конодавчими актами України, до господарського суду 
мають право також звертатися державні та інші органи, 
фізичні особи, що не є суб’єктами підприємницької ді-
яльності [3, ст . 1] . Крім того, таке право передбачено  
ч . 1 ст . 29 ГПК України: «Прокурор бере участь у роз-
гляді справ за його позовами, а також може вступити зі 
своєї ініціативи у справу, порушену за позовом інших 
осіб, на будь-якій стадії її розгляду для представництва 
інтересів громадянина або держави» [3, ст . 29] .

Водночас можливість прокурорського представ-
ництва інтересів громадян у господарському процесі 
обмежена, що зумовлено вимогами щодо суб’єктного 
складу господарського спору .

Підставою представництва в суді інтересів грома-
дянина відповідно до ч . 2 ст . 361 Закону України «Про 
прокуратуру» є його неспроможність через фізич-
ний стан, недосягнення повноліття, похилий вік, не-
дієздатність або обмежену дієздатність самостійно 
захистити свої порушені чи оспорювані права або 
реалізувати процесуальні повноваження . Наявність 
таких підстав має бути підтверджена прокурором 
шляхом надання суду відповідних доказів [6, ст . 36] .

Тобто закон встановлює лише загальні підстави про-
курорського представництва інтересів громадян, які 
містять оціночні поняття та мають бути доведені про-
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курором суду належними та допустимими доказами .
Оціночним поняттям також є «інтереси держави», 

наявність порушень або загрози порушень яких є під-
ставою для представництва в суді інтересів держави .  
У рішенні Конституційного Суду України у справі за 
конституційними поданнями Вищого арбітражного 
суду України та Генеральної прокуратури України щодо 
офіційного тлумачення положень статті 2 Арбітражно-
го процесуального кодексу України (справа про пред-
ставництво прокуратурою України інтересів держави 
в арбітражному суді) від 08 .04 .1999 № 3-рп/99 зазна-
чено, що «державні інтереси закріплюються як норма-
ми Конституції України, так і нормами інших правових 
актів . Інтереси держави відрізняються від інтересів ін-
ших учасників суспільних відносин . В основі перших за-
вжди є потреба у здійсненні загальнодержавних (полі-
тичних, економічних, соціальних та інших) дій, програм,  
спрямованих на захист суверенітету, територіальної 
цілісності, державного кордону України, гарантування 
її державної, економічної, інформаційної, екологічної 
безпеки, охорону землі як національного багатства, 
захист прав усіх суб’єктів права власності та господа-
рювання тощо . Інтереси держави можуть збігатися 
повністю, частково або не збігатися зовсім з інтереса-
ми державних органів, державних підприємств та ор-
ганізацій чи з інтересами господарських товариств з 
часткою державної власності у статутному фонді . Про-
те держава може вбачати свої інтереси не тільки в їх 
діяльності, але й в діяльності приватних підприємств, 
товариств» [7] .

У цьому ж рішенні зазначається, що з урахуванням 
того, що «інтереси держави» є оціночним поняттям, 
прокурор чи його заступник у кожному конкретному 
випадку самостійно визначає з посиланням на зако-
нодавство, на підставі якого подається позов, в чому 
саме відбулося чи може відбутися порушення мате-
ріальних або інших інтересів держави, обґрунтовує 
у позовній заяві необхідність їх захисту та зазначає 
орган, уповноважений державою здійснювати відпо-
відні функції у спірних відносинах [7] .

Таким чином, як у разі представництва інтересів гро-
мадян, так й інтересів держави, конкретні підстави, а 
отже, і випадки для прокурорського представництва 
визначаються прокурором, а не законом, як це перед-
бачено Конституцією України . Питання ж щодо самого 
представництва у суді вирішується відповідним судом, 
який у разі якщо прокурор у позовній заяві не зазначив 
обставин, пов’язаних з порушенням інтересів держави 
або з обґрунтуванням необхідності захисту таких інте-
ресів, повертає позовну заяву без розгляду на підставі  
п . 3 ч . 1 ст . 63 ГПК України, а у випадку порушення про-
вадження у справі за такою позовною заявою – залишає 
позов без розгляду згідно з п . 1 ч . 1 ст . 81 названого Ко-
дексу (п . 3 постанови Пленуму Вищого господарського 
суду України від 23 .03 .2012 № 7) [9] . Такі ж повноважен-
ня надані господарському суду у випадках неправиль-
ного визначення прокурором позивача .

Серед науковців відсутня єдина позиція щодо ви-
значення форм прокурорського представництва . Так, 
наприклад, М . Руденко, Т . Дунас виділяють дві про-
цесуальні форми участі прокурора у процесі: пору-
шення судового процесу у справі та вступ прокурора 
в господарський процес у справі на будь-якій стадії 
її розгляду [19, с . 27, 11, с . 48], В . Лелиця – три форми 
представництва: звернення до суду з позовом, участь 
прокурора в розгляді справ за позовами інших осіб, 
внесення апеляційної (касаційної) скарги на судові рі-
шення або заяви про їх перегляд за нововиявленими 
чи винятковими обставинами [13, с . 278] .

Закон України «Про прокуратуру» визначає чоти-
ри форми представництва: звернення до суду з по-
зовами (заявами, поданнями); вступ у справу, пору-
шену за позовами (заявами, поданнями) інших осіб, 
на будь-якому етапі розгляду; ініціювання перегляду 
судових рішень, у тому числі у справі, порушеній за 
позовом (заявою, поданням) іншої особи; участь у 
розгляді справ [6, ст . 361] .

Наказом Генеральної прокуратури України «Про 
організацію роботи органів прокуратури щодо пред-
ставництва інтересів громадянина або держави в 
суді та їх захисту при виконанні судових рішень» від 
28 .11 .2012 № 6гн передбачено чотири форми пред-
ставництва: підготовка і пред’явлення позовів, заяв, 
подань; вступ у справи, порушені за позовами, заява-
ми, поданнями інших осіб на будь-якій стадії їх роз-
гляду; ініціювання перегляду судових рішень; участь 
у справах, порушених за позовами, заявами, подан-
нями прокурорів, та у справах, у яких прокурором 
здійснено вступ чи ініційовано перегляд судових рі-
шень; захист прав громадянина або інтересів держа-
ви при виконанні рішень судів [8, п . 4] .

Усі наведені законодавцем форми передбачені у ст . 29  
ГПК України, яка має значно більше змістовне напов-
нення, ніж в інших процесуальних кодексах [20, с . 129] . 
Відповідно до вказаної статті прокурор, зокрема, бере 
участь у розгляді справ за його позовами, а також може 
вступити зї своєї ініціативи у справу, порушену за позо-
вом інших осіб, на будь-якій стадії її розгляду для пред-
ставництва інтересів громадянина або держави . З ме-
тою вступу у справу прокурор може подати апеляційну, 
касаційну скаргу, заяву про перегляд рішення Верхов-
ним Судом України за нововиявленими обставинами 
або повідомити суд і взяти участь у розгляді справи, 
порушеної за позовом інших осіб [3, ст . 29] .

При цьому, незважаючи на те, що згідно зі ст . 29 ГПК 
України прокурор, який бере участь у справі, несе 
обов’язки і користується правами сторони, крім права 
на укладення мирової угоди [3, ст . 29], законодавець 
передбачив інші обмеження прав прокурора порівня-
но з правами сторін спору . У цьому контексті йдеться 
про право апеляційного та касаційного оскарження 
судових рішень . Так, за змістом ст .ст . 93, 110 ГПК Укра-
їни якщо апеляційна (касаційна) скарга подана про-
курором, органом державної влади, органом місце-
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вого самоврядування після спливу одного року з дня 
оголошення оскаржуваного судового рішення (щодо 
апеляційних скарг) або з моменту набрання оскар-
жуваним судовим рішенням законної сили (щодо ка-
саційних скарг), незалежно від поважності причини 
пропуску строку на апеляційне (касаційне) оскар-
ження апеляційний (касаційний) господарський суд 
постановляє ухвалу про повернення апеляційної (ка-
саційної) скарги . При цьому якщо така скарга подана 
іншим учасником судового процесу, вона може бути 
прийнята судом до провадження за наявності підстав 
для поновлення пропущеного строку незалежно від 
спливу одного (двох, трьох тощо) року від дати оголо-
шення (набрання законної сили) судового рішення .

Проте вважаємо, що такі «часові» обмеження не 
лише не узгоджуються зі ст . 29 ГПК України, але й 
порушують принцип рівності, передбачений ст . 129 
Конституції України, ст . 42 ГПК України, ст . 35 Закону 
України «Про прокуратуру» .

З аналізу положень ГПК України випливає, що про-
курор у господарському процесі може виступати як 
самостійний учасник судового процесу, так і мати 
«подвійний» процесуальний статус – позивача та про-
курора одночасно . При цьому надання прокурору та-
кого процесуального статусу (позивача та прокурора) 
створює законодавчу невизначеність щодо його мож-
ливості укладати мирову угоду . Також не зовсім вдало 
визначено випадки, за яких прокурор стає позивачем, 
оскільки складно уявити відсутність повноважень 
щодо звернення до господарського суду органу, пра-
ва якого порушені відповідачем . Вважаємо, що така 
неузгодженість законодавства може бути вирішена 
шляхом внесення відповідних змін до ГПК України . 
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Чи потрібен психолог  
для служителів Феміди?

Уперше у форматі діяльності судової влади пропо-
нуємо розпочати обговорення проблем та можли-
востей використання досягнень психології у доборі 
кандидатів на посади суддів . 

У деяких розвинених країнах світу діє система про-
фесійного відбору суддів за критеріями психологіч-
ного дослідження . Ефективність цієї системи відбо-
ру – один з важливих елементів державної кадрової 
політики . Але, незважаючи на значні напрацювання 
загальних теоретичних та практичних засад психо-
логічного професійного відбору, цю проблему ще не 
можна вважати вирішеною для окремого переліку 
складних професій .

 Рівень емоційно-психологічного напруження суд-
дів при виконанні ними своїх професійних обов’язків 
та інших учасників судового процесу не поступаєть-
ся складним психологічним відносинам, що виника-
ють між лікарем і пацієнтом . Тому існує думка, що між 
професією судді і професією лікаря є чимало схожих 
нюансів, зокрема, якщо йдеться про функції, які мож-
на умовно назвати профілактичними та превентив-
ними діями – в медицині це профілактичні засоби та 
лікувальне втручання, а в судовій системі – вердикт 
суду . 

 Одна із суддів вважає доречним порівняння при-
сяги, яку складає суддя, зі славнозвісною клятвою 
Гіппократа . Так, лікарі з давніх часів присягали: «Ре-
жим хворим приписувати задля їх блага, відповідно 
до … знань і розуміння, утримуючись від завдання 
будь-якої шкоди…  . Зберігати непорочність… свого 
життя і власної лікарської майстерності» .

Подібні вимоги зафіксовані і в присязі, яку складає 
кожен український суддя: «Об’єктивно, безсторон-
ньо, неупереджено, незалежно та справедливо здій-
снювати правосуддя, … чесно і сумлінно виконувати 

обов’язки судді, дотримуватися морально-етичних 
принципів поведінки судді, не вчиняти дій, що поро-
чать звання судді та принижують авторитет судової 
влади» .

У березні 2012 року у тижневику «Закон і бізнес» 
(№ 12) була надрукована стаття «Феміді потрібен 
психолог» . На сторінках цього видання її автор поле-
мізує щодо обов’язкового комплексного психологіч-
ного обстеження кандидатів на посаду судді з прове-
денням тестування та психодіагностичної співбесіди . 
Автор досить скептично висловлюється про дієвість 
«ретельного вивчення внутрішнього світу кандида-
тів у судді на українських теренах» .

Для того щоб визначити можливості практичного 
застосування психологічного дослідження у забез-
печенні рівня відбору кандидатів, що відповідає ви-
могам присяги судді, спочатку необхідно розв’язати 
такі питання:

- наукове напрацювання критеріїв для визначен-
ня особистих та морально-етичних якостей май-
бутніх представників судової гілки влади; 

- аналіз ставлення та рекомендацій суддівської 
спільноти щодо застосування психологічного 
обстеження у кадровому забезпеченні судів; 

- підготовка та проведення пробних анкетувань 
з метою визначення оптимального для України 
варіанта застосування психологічних методів 
діагностики під час добору кандидатів на посади 
суддів вперше і в подальшій професійній діяль-
ності після призначення . 

Під час робочої зустрічі з міжнародними експер-
тами Проекту USAID «Україна: справедливе право-
суддя» 9 лютого 2012 року І . Л . Самсін, Голова Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України, наголосив на 
доцільності зосередитися на одному з пріоритетних 

Тетяна Пушкарьова,
психіатр, психотерапевт, 

доктор медичних наук

Віталій Барський,
головний спеціаліст відділу 
з питань режиму, 
мобілізаційної роботи  
та проведення спеціальної 
перевірки суддів 
секретаріату Вищої 
кваліфікаційної комісії 
суддів України
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питань – співробітництві щодо розробки дієвого, 
практично спрямованого механізму виявлення мо-
ральних та особистих якостей кандидатів на посаду 
судді .

У зв’язку з цим фахівцями Комісії спільно з на-
уковцями Європейської федерації психоаналітичних 
психотерапевтів – Т . М . Пушкарьовою, доктором ме-
дичних наук (м . Київ), та І . І . Галецькою, кандидатом 
психологічних наук (кафедра психології Львівського 
національного університету імені Івана Франка) до-
сліджуються професійні особливості діяльності та 
особистісні якості українських суддів, обґрунтову-
ються вимоги до їх найбільш важливих професійних 
якостей з метою подальшого вдосконалення профе-
сійного психологічного відбору .

Предметом цього дослідження є індивідуально-
психологічні особливості кандидата на посаду судді, 
що зумовлюють успішність та ефективність його по-
дальшої професійної діяльності .

 Пропонуємо для обговорення такі тези: 
- ефективність професійної діяльності суддів ви-

значається рівнем їх правових знань та психоло-
гічних якостей; 

- виявлення психологічних якостей за допомогою 
комплексу інформативних стандартизованих 
психодіагностичних методик у складі багатови-
мірного психодіагностичного алгоритму дасть 
можливість оцінювати придатність кандидатів 
на етапі їх професійного відбору .

 Наразі порядок застосування психологічних мето-
дів під час добору кандидатів на посади суддів відсут-
ній і не зафіксований жодним чинним нормативно-
правовим актом України . Сьогодні ця робота має 
більш аналітичний характер, вивчаються можливос-
ті проведення експериментального дослідження 
у сфері застосування психології для забезпечення 

ефективної діяльності вітчизняної судової системи .
Вимоги до кандидатів на посади суддів вперше, 

порядок їх відбору, перевірки та призначення визна-
чені Конституцією України та Законом України «Про 
судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) . 

Функції перевірки відповідності кандидатів цим 
вимогам покладені на Вищу кваліфікаційну комісію 
суддів України . 

Від початку діяльності перед Комісією було постав-
лено завдання оцінювання, крім ділових, також осо-
бистих і моральних якостей майбутніх суддів, що 
передбачено частиною 2 статті 70 Закону . Варто під-
креслити, що оцінювання кандидатів на посаду судді 
відбувається колегіально . В ньому беруть участь чле-
ни Комісії, які обираються з числа найбільш досвід-
чених правників країни . Кандидати на посаду судді 
проходять співбесіду після анонімного тестування та 
іспиту із застосування права . 

 Наступний етап – співбесіда з кандидатом у Вищій 
раді юстиції після оцінювання підготовленого ним 
реферату з правової тематики .

Слід зазначити, що питання застосування методів 
психологічної діагностики під час добору кандидатів 
на посади суддів в Україні достатньо нова і мало ви-
вчена . Тому вона потребує детальної розробки, про-
ведення пілотного дослідження, а також окремого 
опитування суспільної думки з цього питання . 

На даному етапі дослідження ведуться переважно 
на стику психології, практики та права з метою на-
працювання пропозицій для удосконалення системи 
відбору кандидатів на посади суддів .

З жовтня 2012 року Комісією запроваджена прак-
тика вивчення спроможності майбутніх суддів швид-
ко і стисло сформулювати свою мотивацію та про-
фесійно обґрунтувати логіку юридичних рішень . 
Вважається, що таке випробовування кандидатів на 
посаду судді відбувається в умовах, наближених до 
стресової ситуації .

Так, готуючись до співбесіди при захисті результа-
тів кваліфікаційного іспиту, кожен кандидат має 15 
хвилин на письмові відповіді . Перелік питань затвер-
джує Комісія . 

Наприклад:
- Ви ухвалили судове рішення, будучи абсолютно 

впевненим у правильності своєї позиції . Але апе-
ляційний суд Ваше рішення скасував . Опишіть 
Ваші внутрішні почуття, викликані цим фактом, 
поясніть, як Ви діятимете і чому?

- Що у Вашому розумінні означає аморальний 
вчинок?

- Сторона в процесі, наприклад, позивач, систе-
матично Вас як суддю перебиває . Вступає без 
Вашого дозволу в полеміку з відповідачем, на за-
уваження не реагує, на кожному засіданні заяв-
ляє Вам відвід, погрожує скаржитися на Вас . Опи-
шіть Ваші внутрішні почуття від такої поведінки, 
поясніть, як Ви діятимете у такій ситуації і чому?

у деяких розвинутих 
країнах світу діє систе-
ма професійного відбо-
ру суддів за критеріями 
психологічного дослід-
ження. ефективність 
цієї системи відбору –  
один з важливих еле-
ментів державної ка-
дрової політики
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 - Як Ви ставитеся до того, що поводження з 
бездом ними тваринами має бути гуманним? Що 
у Вашому розумінні є гуманізм?

Лист з відповідями долучається до матеріалів май-
бутнього судді, а під час співбесіди кандидату можуть 
бути поставлені уточнюючі запитання .

Таким чином, Комісією вже зараз розпочато ви-
вчення мотиваційних аспектів та особливостей мис-
лення майбутніх суддів у стресових умовах . 

Проте невивченими залишаються питання психо-
метрії професійних особливостей майбутніх суддів . 
Такі дослідження проводяться за допомогою стан-
дартизованих психодіагностичних тестів, що засто-
совуються при відборі співробітників спецслужб, 
правоохоронних органів, працівників банків в Украї-
ні, а також суддів у США, Португалії та інших країнах . 

Вивчення світового досвіду, напрацювань україн-
ських психологів-практиків дозволило б визначити 
та запропонувати експериментальний комплекс ін-
формативних тестів для оцінки психологічних особ-
ливостей особистості кандидатів на посади суддів з 
різною існуючою та прогнозованою успішністю про-
фесійної діяльності .

Заплановане дослідження дозволить: 
- визначити психологічні фактори професійної 

успішності суддів для врахування у процесі від-
бору кандидатів; 

- обґрунтувати вимоги до їх основних психологіч-
но важливих якостей;

- вивчити особливості, структуру та ступінь «емо-
ційного вигорання» кандидатів на посади суддів 
під час їх попередньої професійної діяльності, а 
також спрогнозувати це явище для різних етапів 
суддівської кар’єри (перші 5 років, після безстро-
кового обрання, у старшому віці);

- здійснити попереднє прогнозне оцінювання ін-
формативності стандартизованих психологічних 
тестів для оцінки психологічних особливостей 
особистості суддів з різним ступенем успішності 
професійної діяльності;

- виявити за допомогою стандартизованих психо-
логічних тестів індивідуально-психологічні особ-
ливості особистості, що забезпечують успішність 
професійної діяльності судді;

- розробити пропозиції до методики професійно-
го психологічного відбору кандидатів на посади 
суддів та обґрунтувати рекомендації щодо ство-
рення системи їх психологічної оцінки на етапах 
відбору .

Практичний досвід урахування Комісією мораль-
них та особистих якостей під час добору кандидатів  
у 2011–2012 роках ставить перед психологією досить 
гострі питання . Наприклад:

а) чи можна допускати до здійснення правосуддя 
осіб, щодо яких надходили не спростовані пере-
віркою повідомлення про причетність їх до фак-
тичного відібрання у громадян нерухомої влас-
ності; 

б) чи можна допускати до здійснення правосуддя 
осіб, котрі навіть при спілкуванні з працівниками 
секретаріату і членами Комісії не в змозі вгамува-
ти свої емоції; 

в) чи можна допускати до здійснення правосуддя 
осіб, сусіди яких скаржаться на них дільничному 
працівникові міліції за систематичні сварки за 
місцем проживання та неетичну поведінку в по-
заробочий час? 

Чи можна допускати до здійснення правосуддя 
осіб, які проходили лікування у психіатричній лікар-
ні? Це одне з найскладніших питань, враховуючи від-
сутність затвердженого переліку захворювань, що 
виключали б подальший розгляд кандидата на поса-
ду судді . На сьогодні висновок медичної довідки ви-
значається за відсутністю протипоказань – подібно 
допуску до роботи з таємними документами . 

А як відрізнити кандидата з неприпустимо про-
блемною психікою від майже геніального правника 
з неординарною поведінкою?

Для усунення помилок у визначенні ділових і мо-
ральних якостей ми вивчаємо напрацювання спо-
ріднених структур, досвід інших розвинених країн у 
відборі та оцінюванні суддівських кадрів . 

Члени Комісії та працівники секретаріату будуть 
вдячні за поради науковців, психологів, досвідчених 
правників, суддів, а також ветеранів судів, кандидатів 
на посаду судді . Про свої напрацювання та міркуван-
ня, що стосуються цієї проблематики, повідомляйте 
нам за телефоном 233-63-76 або електронною по-
штою: barskiyvl@vkksu .gov .ua . 

Найбільш цікаві думки будуть використані в на-
ступних публікаціях у Віснику Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України . Ми також плануємо знайомити 
наших читачів з історичним досвідом застосування 
тестувань, напрацюваннями судових систем Великої 
Британії, Німеччини, Російської Федерації, США та ін-
ших країн, що стосуються використання психології в 
діяльності судової влади .

Питання застосування методів 
психологічної діагностики під 
час добору кандидатів на по-
сади суддів в україні достатньо 
нова і мало вивчена. тому вона 
потребує детальної розробки, 
проведення пілотного дослі-
дження, а також окремого опи-
тування суспільної думки з цьо-
го питання
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Процедура досудового 
врегулювання у цивільному 
судочинстві україни як 
судовий спосіб розв’язання 
спору

Леонід Лічман,
кандидат юридичних наук, 
доцент,
голова Малиновського 
районного суду м. Одеси

Своєчасність розгляду і вирішення цивільних 
справ є однією зі складових завдань цивільного су-
дочинства . Оновлена доктрина сучасного цивільно-
процесуального законодавства України пронизана 
намаганнями законодавця створити умови для роз-
гляду справи судом у розумні строки, прискорити 
рух цивільної справи, починаючи з вирішення пи-
тання про відкриття провадження у справі і, закін-
чуючи її розглядом по суті судами першої або апе-
ляційної інстанцій, розгляду в касаційному порядку, 
виконання судових рішень, забезпечити прозору 
процедуру здійснення судочинства з цивільних 
справ . Одним з етапів реалізації цієї доктрини стали 
зміни, які були внесені до Цивільно-процесуального 
кодексу України законом від 07 .07 .2010 щодо ско-
рочення процесуальних строків, встановлених 
законом . Йдеться, зокрема, про строки виклику у 
судове засідання осіб, які беруть участь у справі, 
відкриття провадження у справі, розгляду справи 
у попередньому судовому засіданні і по суті, апе-
ляційного та касаційного оскарження та інші . При-
таманна сучасному цивільному процесуальному 
законодавству темпоральність в основному відпо-
відає вимогам Європейської Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод, а саме стат-

ті 6, згідно з якою кожний громадянин має право на 
справедливий суд, складовою якого є розгляд його 
справи незалежним і безстороннім судом, вста-
новленим законом, який вирішить спір щодо його 
прав та обов’язків цивільного характеру упродовж 
розумного строку . Теорія і практика застосування 
процесуального законодавства у цивільному судо-
чинстві, а головне, суть судочинства свідчать, що 
вимоги стосовно своєчасного розгляду і вирішення 
цивільних справ поєднані з такими чинниками, як 
неупередженість суду, процесуальна та матеріаль-
на справедливість, законність та обґрунтованість 
рішення суду, його певна передбачуваність . Остан-
ній має принципове значення для формування 
сприйняття суду як державної установи, що слугу-
ватиме своєю щоденною працею людям, основним 
завданням якої є вирішення соціальних конфліктів . 
Тому йдеться про однаковість застосування судами 
одних і тих самих норм матеріального права до по-
дібних спірних правовідносин, відповідність нор-
мам міжнародного права, принципу верховенства 
права . 

У кожному конкретному випадку вимоги процесу-
альної форми, які реалізуються у тому числі й у вста-
новленні процесуальних строків, мають забезпечу-
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вати реалізацію завдань цивільного судочинства . 
Разом з тим судова практика, яку традиційно визна-
ють одним із критеріїв істини, переконливо свідчить, 
що Правосуддя (виділено мною – Л . Л .) має бути ро-
зумним, а тому здійснюватися неспішно . 

Йдеться передусім про випадки, коли відносини 
між сторонами спору мають особистий характер, а 
наслідком прийняття рішення на користь однієї зі 
сторін буде певне несприйняття безкомпромісної 
позиції «переможця» незаінтересованими у справі 
особами, суспільством . Іншими словами, честь, гід-
ність, ділова репутація формально правої сторони 
від такого рішення «не виграють» . Такі справи, як 
правило, приречені на мирову угоду . Вирішення по-
зову в короткий строк може мати і негативні наслід-
ки . По-перше, конфлікт між позивачем і відповіда-
чем (на жаль, у цивільних справах сторони нерідко 
є близькими родичами, сусідами, колегами тощо) 
прийняттям судового рішення часто-густо не тільки 
не припиняється, а навпаки загострюється . По-друге, 
надалі сторони очікує продовження вирішення спо-
ру у судах апеляційної і касаційної інстанцій та стадія 
виконання судового рішення, а це додаткові матері-
альні, моральні, психологічні та інші витрати .

Принцип диспозитивності цивільного законодав-
ства найбільш повно реалізується в однойменному 
принципі цивільно-процесуального законодавства 
під час розгляду цивільної справи . Сторони вправі 
за взаємною згодою розпоряджатися своїми мате-
ріальними і процесуальними правами таким чином, 
щоб справа, за наявності для цього підстав, досить 
тривалий час не розглядалася по суті . А судом, за 
певною процедурою, рух справи був би спрямова-
ний на досягнення мирової угоди . Тому, на думку 
автора, така процедура досудового врегулювання 
відповідатиме вимозі вирішення спору щодо прав 
та обов’язків цивільного характеру упродовж ро-
зумного строку . 

Чинне цивільно-процесуальне законодавство 
України надає право сторонам спору укласти мирову 
угоду на будь-якій стадії цивільного процесу . Йдеть-
ся насамперед про попереднє судове засідання, яке 
проводиться з метою з’ясування можливості врегу-
лювання спору до судового розгляду, про початок 
розгляду справи по суті в суді першої інстанції, під 
час апеляційного провадження, в процесі виконан-
ня рішення (ст .ст . 31, 130, 173, 306, 372 Цивільного 
процесуального кодексу України) . Разом з тим ді-
євого механізму (процедури) реалізації сторонами 
права на укладання мирової угоди, впливу на них 
судом з метою примирення, не пропонується ані за-
конодавством, ані судовою практикою . Хоча саме в 
цьому виді судочинства вирішуються спірні питання, 
наприклад майнового характеру ще до народження 
людини, а також інші майнові й особисті немайнові 
спори фізичної особи протягом усього життя, а інко-
ли навіть після її смерті . 

Відповідно до п . 3 Постанови Пленуму Верховно-
го Суду України «Про застосування норм цивільно-
го процесуального законодавства, що регулюють 
провадження у справі досудового розгляду N 5 від 
12 .06 .2009», з метою врегулювання спору до судо-
вого розгляду суди мають з’ясовувати: чи не ба-
жають сторони укласти мирову угоду . При цьому 
Пленум зазначив, що суди мають вживати дієвих за-
ходів для примирення сторін та врегулювання спо-
ру до судового розгляду, дотримуючись при цьо-
му об’єктивності та неупередженості . Як наслідок, 
вкрай незначним є відсоток справ, розгляд яких 
закінчується мировою угодою . За нашими розра-
хунками – близько 1% . В Україні судова статистика 
з цього питання не ведеться, що підтверджується 
наказом Державної судової адміністрації України 
від 05 .06 .2006 № 55 «Про затвердження форм звіт-
ності про розгляд апеляційними та місцевими (крім 
господарських) судами судових справ і матеріалів 
та Інструкції щодо їх заповнення і подання», зареє-
строваним в Міністерстві юстиції України 20 .06 .2006 
за № 724/12598 зі змінами, внесеними наказом Дер-
жавної судової адміністрації України від 01 .06 .2009 
№ 63, зареєстрованим у Міністерстві юстиції Укра їни 
23 червня 2009 р . за № 557/16573) . Цьому «сприяє»  
різне розуміння та тлумачення норм Цивільного 
процесуального кодексу України та Закону України 
«Про виконавче провадження» щодо можливості 
примусового виконання мирової угоди, визнаної 
судом . Хоча одночасно мирова угода визнається 
правовстановлюючим документом, на підставі яко-
го, наприклад, проводиться державна реєстрація 
прав власності на нерухоме майно . Не виконує у по-
вному обсязі цю функцію третейське судочинство . 
Стосовно нього останнім часом змінилося законо-
давство як в частині звуження юрисдикційності, так 
і посилення контролю з боку державних судів . 

Комплексного дослідження інституту мирової 
угоди та її значення в цивільному процесі в сучас-
ній українській юридичній науці не відбувалося, а 
тому традиційно це питання оглядово висвітлюєть-
ся в курсах цивільного процесу [1, 5, 6, 7], наукових 
статтях [2, 3] . Іноді увага науковців приділялась 
окремим аспектам медіації [1, 4] . Виникає питання 
щодо співвідношення процедури досудового вре-
гулювання у цивільному судочинстві як судового 
способу розв’язання конфлікту і медіації . Очевидно, 
що «медіація» більш широке, родове поняття щодо 
зазначеного способу врегулювання конфлікту . Ме-
діація може здійснюватись у позасудовому порядку 
суб’єктами приватного сектора, наприклад психо-
логами, юристами тощо .

Автор цієї публікації не відкидає необхідність за-
провадження медіаційних процедур поза цивільним 
судочинством, особливо зважаючи на значну заван-
таженість суддів з цивільних справ . Головне в цьому 
питанні – досягнення реального примирення сторін, 
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вирішення соціально-правового конфлікту, що від-
повідає інтересам учасників спору, інтересам дер-
жави та суспільства . Можливість існування медіації 
в цивільному судочинстві і в альтернативному виді 
вирішення спору недержавними (приватними) осо-
бами передбачена Рекомендаціями R (2002)10 Комі-
тету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо 
медіації як процесу врегулювання спорів у цивільних 
справах, ухваленими 18 вересня 2002 року . Разом 
з тим, у вітчизняній науці відсутні ґрунтовні дослі-
дження, зокрема щодо застосування процедури вре-
гулювання спору судом у цивільному процесі . Такий 
стан має своїм наслідком неефективне регулювання 
відносин примирення сторін у процесі і поодиноке 
практичне застосування . 

Слід виокремити такі форми врегулювання: укла-
дення мирової угоди, відмова позивача від позову у 
разі повного або часткового поновлення його прав 
відповідачем, визнання зміненого позову відповіда-
чем у разі зміни предмета або підстави позову, його 
розміру . У зазначеній процедурі ключова роль має 
належати суду, хоча без активного сприяння пред-
ставників сторін, як правило, адвокатів, примирення 
стає химерним .  

Процедура досудового врегулювання у цивіль-
ному судочинстві як судового способу розв’язання 
конфлікту має представляти собою спеціальну про-
цесуальну форму, передбачену в Цивільному про-
цесуальному кодексі України . Її запровадження слід 
починати після відкриття суддею провадження у 
цивільній справі за згодою сторін під час попере-
днього судового засідання шляхом проведення 
конференції (наради) . Правовий інструментарій 
цієї процедури залежить від конкретних обставин 
справи і відношення сторін до спору з урахуван-
ням їхнього психологічного стану . Слід виділити 
загальнообов’язкові вимоги (керівні принципи) про-
цедури досудового врегулювання, виходячи з при-
писів Конституції України, Рекомендацій R (2002)10 
Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам 
щодо медіації в цивільних справах, ухвалених 18 ве-
ресня 2002 року, Цивільного процесуального кодек-
су України: верховенства права; законності; усності; 
забезпечення права доступу до суду; знаходження 
балансу між забезпеченням сторонам достатньо 
часу для розгляду спірних питань, будь-яких інших 
можливих шляхів врегулювання спору і строками 
процедури врегулювання з урахуванням інтересів 
сторін у примиренні, щоб недобросовісна сторона 
не використовувала цю процедуру як тактику за-
тягування часу; головуючий у справі має діяти не-
залежно, неупереджено та забезпечувати в процесі 
примирення дотримання принципу рівності сторін 
без нав’язування їм якого-небудь рішення . Іншими 
словами, головуючий повинен сприяти сторонам, 
допомагати мирному вирішенню спору усім своїм 
досвідом, знаннями, професіоналізмом і доброзич-

ливістю . Сторони мають оцінити ризики, які їх очіку-
ють у разі передачі справи на судовий розгляд, що 
може тривати не один рік . 

При цьому суддя зобов’язаний попередити сто-
рони про наслідки досягнутих домовленостей і про 
заходи, які слід буде вжити, якщо одна або обидві 
сторони бажатимуть домогтися виконання їхньої 
домовленості; інформація щодо процесу врегулю-
вання спору є конфіденційною (без будь-якого фік-
сування) та не може надалі бути використана, якщо 
сторони на це не погоджуються або якщо це не до-
зволяють норми національного права; обов’язкове 
роз’яснення сторонам, що лише шляхом взаємних 
поступок можливе досягнення мирової угоди, яка 
стане підставою для виникнення взаємних прав і 
обов’язків між сторонами спору і тільки щодо їхніх 
прав та обов’язків і предмета позову без порушення 
публічного порядку (мирова угода не може служити 
одним із способів порушення закону, законних прав 
економічно залежної особи) . Також сторонам має 
бути роз’яснено, що у разі визнання мирової угоди 
судом буде неможливим повторне звернення сторін 
або їх правонаступників до суду з того ж питання і 
з тих же підстав . Для визначення предмета домов-
леності, обсягу обов’язків і висновків слід скласти 
письмовий документ, а сторонам після складання 
документа й до його підписання слід надавати об-
межений час для розмірковування, тривалість якого 
встановлюється за згодою сторін . 

До факультативної вимоги процедури досудового 
врегулювання: обов’язковість передачі справи для 
розгляду по суті іншому судді шляхом задоволення 
заяви учасника процедури про відвід головуючого . 

Слід зауважити, що у правовій традиції україн-
ського судочинства відсутня можливість обгово-
рення на так званих закритих, приватних частинах 
конференції (наради) питань фактів і права голову-
ючим зі стороною позивача у відсутності сторони 
відповідача і навпаки – зі стороною відповідача під 
час досудового врегулювання . Таке обговорення 
відбувається після відкриття сторонами та їх пред-
ставниками своїх позицій у справі перед суддею й 
іншою стороною під час відкритої, публічної час-
тини конференції (наради) . Саме під час закритих, 
приватних частин конференції суддя різними спо-
собами, наприклад запитаннями, зауваженнями, 
застереженнями, намагається сформувати позицію 
сторони щодо фактичних обставин справи і відпо-
відних правовідносин, щодо наявності належних, 
допустимих, достовірних доказів і перспективи до-
ведення перед судом їх переконливості . Будучи ре-
тельно підготовленим до розгляду справи, мається 
на увазі досконале вивчення матеріалів справи, за-
конодавства, на яке ви посилались у позовній заяві 
і запереченнях на неї сторони, судової практики з 
аналогічних або подібних справ, юридичної, науко-
вої літератури, суддя, особливо досвідчений суддя, 
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як правило, безпомилково розуміє, яке рішення у 
справі буде справедливим, законним і обґрунтова-
ним . Він також розуміє, що компроміс – це певні по-
ступки сторін щодо їхніх прав та обов’язків . Особли-
во на такі поступки можливо «підштовхувати» більш 
«сильну» сторону у справі, наприклад підприємця . 
Тому наслідком таких нарад має бути зближення 
позицій сторін стосовно питань фактів у справі, яке 
можливе завдяки професіоналізму судді . Після до-
сягнення такого зближення головуючий на закри-
тих нарадах обговорює зі сторонами питання права 
та його застосування . Наприклад, сторони дійшли 
згоди, що у позадоговірних відносинах винними ді-
ями відповідача завдана майнова шкода позивачу і 
при цьому груба необережність потерпілого спри-
яла збільшенню шкоди . Як раз зазначені фактичні 
і юридичні підстави позову будуть слугувати ма-
лою посилкою у правовому силогізмі застосування 
норм права, що регулюють відносини відшкодуван-
ня майнової і моральної шкоди . На відкритій нараді 
остаточно узгоджуються умови мирової угоди або 
відмови позивача від позову у разі повного або 
часткового поновлення його прав відповідачем, ви-
знання зміненого позову відповідачем .

Таким чином, навіть запропонована певна схема-
тичність процедури досудового врегулювання ци-
вільних спорів свідчить про необхідність закріплен-
ня в Цивільному процесуальному кодексі України, в 
окремій главі, відповідних правових норм . При цьо-
му необхідно врегулювати основні права і обов’язки 
сторін, їх представників, головуючого, процесуальну 
послідовність досудового врегулювання, що дасть 
можливість досягнути більшої ефективності у здій-
сненні правосуддя в Україні . 

Разом з тим одними змінами чинного законодав-
ства обмежуватись не можна . Практична реалізація 
такої законодавчої новели передбачає, на нашу 
думку, реалізацію спеціальних заходів . Зокрема, 
необхідно задіяти Вищу кваліфікаційну комісію суд-
дів України, яка відповідно до ч . 2 ст . 69 і ч . 2 ст . 81 
Закону України «Про судоустрій і статус суддів» за-
тверджує програму, навчальний план та порядок 
проходження спеціальної підготовки, а також пере-
лік юридичних вищих навчальних закладів, що здій-
снюватимуть підготовку кандидатів на посаду судді, 
і при якій утворюється Національна школа суддів 
України . Остання відповідно до ст . 82 Закону Украї-
ни «Про судоустрій і статус суддів» здійснює: органі-
зацію спеціальної підготовки кандидатів на посаду 
судді; підготовку суддів; періодичне навчання суддів 
з метою підвищення рівня кваліфікації; проведення 
наукових досліджень з питань удосконалення судо-
чинства; вивчення міжнародного досвіду організа-
ції діяльності судів . Тому за статусом Національна 
школа суддів України повинна проводити цілеспря-
мовану роботу з обговорюваного питання . Особли-
во важливим в цьому напрямі є міжнародний досвід 

судів Канади, США, ФРН, інших країн, які тривалий 
час практикують досудове врегулювання цивільних 
спорів . Однією з важливих передумов результатив-
ного запровадження процедури досудового врегу-
лювання є людський чинник, а саме розуміння суд-
дями необхідності такої процедури, їх добросовісне 
ставлення до виконання професійних обов’язків, 
бажання постійно самоудосконалюватися та погли-
блювати знання з конфліктології . Цілком очевидно, 
що ці вимоги поширюються і на адвокатів, які пред-
ставляють сторони у цивільних справах .

Важливим фактором успішного запровадження 
процедури досудового врегулювання спорів є та-
кож інформування громадськості про її можливості 
і переваги перед розглядом справи по суті . Слід по-
ширювати позитивний досвід цієї процедури, органі-
зовувати проведення безсторонніх консультацій для 
громадян з питань досудового врегулювання . 

 Варто зазначити, що в рамках програми Ради Єв-
ропи «Прозорість та ефективність судової системи» в 
Україні запроваджується пілотний проект медіації . У 
разі успішної його реалізації позитивний досвід буде 
поширений серед суддів . Хочеться сподіватись, що 
це стане ще одним аргументом у переконанні зако-
нодавця щодо необхідності правової регламентації 
медіації, зокрема у цивільному судочинстві

Список використаних джерел:

1. Борисова Е. А. Российская процедура медиации: 
концепция развития // Вестник гражданского про-
цесса. – №1. – 2011. – С. 66-80.

2. Іванченко О. П. Примирення сторін як мета прове-
дення попереднього судового засідання – Часопис 
Академії адвокатури України. – № 5. – 2009. [Елек-
тронний ресурс] : Режим доступу: //http://archive.
nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2009-3/09ioppsz.pdf 

3. Мельник М. Процедури досудового врегулюван-
ня спорів за законодавством України і Канади: 
порівняльно-правовий аспект. – Вісник Вищої ква-
ліфікаційної комісії суддів України. – № 4. – 2012.  
– С. 15-17.

4. Фединяк Л. Мирова угода як спосіб врегулювання 
цивільно-правових спорів: окремі питання // Пра-
во України. – №4. – 2003. – С. 45-50. 

5. Цивільний процес України [Текст] : підручник / Кі-
валов С. В., Мінченко Р. М., Погрібний С. О. [та ін.] ; 
за ред. Р. М. Мінченко, І. В. Андронова – Х.: Одіссей, 
2012. – 496 с. 

6. Чорнооченко С. І. Цивільний процес України [Текст] :  
навчальний посібник / Світлана Іванівна Чорно-
оченко. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004.  
– 308 с. 

7. Штефан М. Й. Цивільний процес [Текст] : підручник 
для юрид. спеціальностей вищих закладів освіти / 
Михайло Йосипович Штефан – Київ : Ін Юре, 1997.  
– 608 с.



38

Молодий науковець 

Статус вищої 
кваліфікаційної комісії  
суддів україни

Метою даної статті є дослідження правової при-
роди Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 
(далі – ВККСУ, Комісія), визначення її статусу, ана-
ліз основних повноважень, функцій, порядку фор-
мування, встановлення відповідності останнього 
міжнародним правовим стандартам у цій сфері та 
внесення пропозицій щодо подальшого удоскона-
лення відповідного нормативного регулювання . 

Відповідно до Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів» (далі – Закон) Вища кваліфікацій-
на комісія суддів України є постійно діючим орга-
ном у системі судоустрою України, є юридичною 
особою, має печатку із зображенням Державного 
герба України та своїм найменуванням, самостій-
ний баланс та рахунки в органах Державного каз-
начейства України (ст . 90) [1] . Правовими основа-
ми діяльності ВККСУ є Конституція України, Закон, 

Регламент ВККСУ, Кодекс професійної етики суддів 
та інші нормативно-правові акти . Відповідно до 
Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України основними засадами її діяльності є відкри-
тість, гласність, законність, рівність прав учасників 
засідань, право на оскарження її рішень у перед-
бачених законом випадках, право на захист, колегі-
альність прийняття рішень, незалежність, справед-
ливість, об’єктивність, повне з’ясування обставин, 
обов’язковість рішень [2] .

У деяких правників викликає питання той факт, 
що законодавцем прямо не визначено статус орга-
ну, яким є ВККСУ, – державний, громадський чи ор-
ган суддівського співтовариства . Намагаючись дати 
відповідь на це питання, Р . В . Ігонін у своїй статті 
підкреслює адміністративно-правову природу цьо-
го органу . Як вважає автор, з огляду на висновки 

У даній статті досліджується правова природа Ви-
щої кваліфікаційної комісії суддів України. Аналізується 
склад, порядок формування, повноваження та відпові-
дальність зазначеного органу. Послідовно доводиться, 
що Вища кваліфікаційна комісія суддів України є інсти-
тутом судової влади.

Ключові слова: Вища кваліфікаційна комісія суддів 
України, повноваження ВККСУ,  судова влада.

Казакевич П. Статус Высшей квалификационной 
комиссии судей Украины

В представленной статье исследуется правовая 
природа Высшей квалификационной комиссии судей Ук-
раины. Анализируется состав, порядок формирования, 
полномочия и ответственность данного органа. По-
следовательно доказывается, что Высшая квалифи-

кационная комиссия судей Украины является институ-
том судебной власти.

Ключевые слова: Высшая квалификационная комиссия 
судей Украины, полномочия ВККСУ,  судебная власть.
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In presented article the legal nature of the Highest 
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стосовно природи тих повноважень, що здійснює 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України, та недо-
цільності надання їх суддям, а також неможливості 
їх виконання законодавчою гілкою влади залиша-
ється єдина можлива альтернатива – ці функції має 
виконувати незалежний орган виконавчої влади зі 
спеціальним статусом у системі судоустрою України . 
Цим органом і є Вища кваліфікаційна комісія суддів 
України [3] . Вважаємо, що з наведеною позицією ка-
тегорично не можна погодитися .  

Як уже було зазначено, створення та функціону-
вання ВККСУ регламентовано Законом України «Про 
судоустрій і статус суддів», який нормативно закріп-
лює положення про організацію і функціонування 
виключно інститутів судової влади . Нелогічно було 
б спеціальним «судовим законом» регламентувати 
діяльність органів, що належать до іншої гілки дер-
жавної влади . 

Не можна погодитися із твердженнями, що самі 
судді не можуть вирішувати питання про накладен-
ня чи дострокове зняття дисциплінарних стягнень 
щодо своїх колег, а також здійснювати добір кадрів 
на посади суддів . Виключне та повне надання цих 
повноважень органам, які формуються винятково 
з представників суддівського корпусу, призведе до 
виникнення стійкої, замкненої системи корупційних 
зв’язків, розвинених на основі професійної спіль-
ності інтересів та корпоративної взаємодопомоги у 
«вирішенні певних проблем», а відтак до порушен-
ня засадничого для управлінської діяльності прин-
ципу – принципу неупередженості [3] . У більшості 
міжнародно-правових документів, що стосуються 
добору професійних суддів, їх кар’єри та звільнення 
з посади, наголошується на тому, що суддя має ви-
являти та підтримувати високі стандарти поведінки 
з метою зміцнення суспільної довіри до судових ор-
ганів, що має першочергове значення для підтримки 
незалежності судових органів (Бангалорські прин-
ципи поведінки суддів) [4] . Монреальська універ-
сальна декларація про незалежність правосуддя 
1983 р ., Європейська хартія про закон про статус 
суддів 1998 р . встановлюють, що розгляд справ про 
звільнення з посади або дисциплінарне покарання 
судді здійснюється судом чи лише на підставі рішен-
ня за пропозицією, рекомендацією або згодою комі-
тету або органу, принаймні половину складу якого 
становлять обрані судді [5; 6, с . 91-96] . Стосовно від-
повідності цим вимогам, то Законом передбачено 
представництво суддівського корпусу у Вищій квалі-
фікаційній комісії суддів України у кількості 6 осіб від 
з’їзду суддів України, що є більшістю від її загального 
складу (11 членів) . Двох членів Комісії призначає з’їзд 
представників юридичних вищих навчальних закла-
дів та наукових установ, по одному – від Міністра 
юстиції України, Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини та голови Державної судової 
адміністрації України (ч . 1 ст . 92 Закону) . Слід зазна-

чити, що у спільному висновку Венеціанської комісії 
та Дирекції із співпраці Генеральної дирекції з прав 
людини та правових питань Ради Європи щодо Зако-
ну України «Про судоустрій і статус суддів» не було 
однозначно позитивної оцінки порядку призначен-
ня членів Комісії . Так, міжнародні експерти висло-
вили сумнів щодо доцільності призначення одного 
з членів Комісії виконавчою владою . Ця думка грун-
тувалася на тому, що більшість членів Комісії – судді, 
а тому таке призначення навряд чи можна вважати 
розумним та необхідним . Крім того, було зазначено, 
що членство у Комісії особи, яка представляє Міні-
стра юстиції з правом голосу, може викликати сумні-
ви, принаймні на рівні заяв, стосовно незалежності 
Комісії та відповідності її діяльності принципам роз-
поділу влади . Було також підкреслено важливість 
існування гарантій політичної незалежності інших 
десяти членів Комісії, включаючи шість суддів [6; 7] . 

Таким чином, гарантії неупередженого ставлення 
членів ВККСУ до кандидатів на посаду судді забез-
печуються шляхом встановлення певного порядку 
їх призначення [8, с . 19] .

 Судовій владі, як будь-якій системі, притаманні 
певні структурно-функціональні зв’язки, серед яких 
є і координаційні, і організаційні, і управлінські . Тому 
не можна визнати «їх делеговану природу і погоди-
тися з фактом надання суддям не просто якихось 
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аморфних державно-владних повноважень, а саме 
державно-владних повноважень, властивих вико-
навчій гілці влади», – зазначає правник Р . В . Ігонін [3] . 
До того ж, якщо самим суддям недоцільно надавати 
повноваження щодо притягнення їх до дисциплі-
нарної відповідальності, чи можна наділити анало-
гічними повноваженнями виконавчу гілку влади, 
адже вона також може перетворитися на замкнену, 
упереджену систему . 

Вважаємо, що повноваження ВККСУ, закріплені у 
ст . 91 Закону, свідчать про повну і обгрунтовану на-
лежність Вищої кваліфікаційної комісії суддів Украї-
ни до судової влади . Відповідно Комісія: 1) веде об-
лік даних про кількість посад судді у судах загальної 
юрисдикції, в тому числі вакантних; 2) веде облік 
даних про кількість адміністративних посад у судах 
загальної юрисдикції та негайно повідомляє відпо-
відну раду суддів, Вищу раду юстиції про утворення 
вакантної посади голови суду, заступника голови 
суду; 3) проводить добір кандидатів на посаду судді 
вперше, в тому числі організовує проведення щодо 
них спеціальної перевірки відповідно до закону та 
приймає кваліфікаційний іспит; 4) вносить до Вищої 
ради юстиції рекомендацію про призначення кан-
дидата на посаду судді для подальшого внесення 
відповідного подання Президентові України; 5) на-
дає рекомендацію про обрання на посаду судді без-
строково або відмовляє у наданні такої рекоменда-
ції; 6) визначає потреби в державному замовленні на 
професійну підготовку кандидатів на посаду судді у 
Національній школі суддів України; 6-1) затверджує 
відповідно до критеріїв, визначених у положенні 
про порядок проходження спеціальної підготовки 
кандидатів на посаду судді, перелік юридичних ви-
щих навчальних закладів, які здійснюватимуть таку 
підготовку; 7) приймає рішення про відсторонення 
судді від посади у зв’язку з притягненням його до 
кримінальної відповідальності на підставі вмотиво-
ваної постанови Генерального прокурора України;  
8) розглядає заяви та повідомлення про дисци-
плінарну відповідальність суддів місцевих та апе-
ляційних судів та за наявності підстав порушує 
дисциплінарні справи і здійснює дисциплінарне 
провадження; 9) приймає рішення за результатами 
дисциплінарного провадження і за наявності під-
став застосовує дисциплінарне стягнення до суддів 
місцевих та апеляційних судів; 10) приймає рішення 
про дострокове зняття застосованого до судді дис-
циплінарного стягнення; 11) здійснює інші повно-
важення, передбачені законом . Вища кваліфікаційна 
комісія суддів України для здійснення своїх повно-
важень має право витребовувати та одержувати 
необхідну інформацію від суддів, Державної судової 
адміністрації України, органів суддівського самовря-
дування та інших судових органів, органів держав-
ної влади та органів місцевого самоврядування, їх 
посадових осіб, підприємств, установ, організацій 

незалежно від форми власності та підпорядкування, 
об’єднань громадян та окремих фізичних осіб, нена-
дання якої тягне за собою відповідальність, установ-
лену законом .

У науковій юридичній літературі зазначається, 
що ВККСУ наділена повноваженнями як юрисдик-
ційного, так і неюрисдикційного характеру . Біль-
шість повноважень мають неюрисдикційний ха-
рактер і пов’язані зі здійсненням обліку, контролю, 
виконанням функцій кадрового та інформаційного 
забезпечення судової системи [8, с . 19] . Спробуємо 
проаналізувати повноваження ВККСУ, надані їй За-
коном . Стосовно ведення обліку даних (так звана 
функція обліку [8, с . 19]) про кількість посад судді 
у судах загальної юрисдикції та про кількість адмі-
ністративних посад у судах загальної юрисдикції, в 
тому числі вакантних, начебто не виникає жодних 
проблем . Причому ВККСУ має негайно повідомля-
ти відповідну раду суддів і Вищу раду юстиції про 
утворення вакантної посади голови та заступника 
голови суду . 

Розглянемо повноваження ВККСУ з проведення 
добору кандидатів на посаду судді вперше . На сво-
єму офіційному веб-порталі Комісія повідомляє про 
проведення добору кандидатів на посаду судді з 
урахуванням прогнозованої кількості вакантних по-
сад суддів, публікує таке оголошення у визначених 
нею друкованих засобах масової інформації . Далі 
на підставі документів, поданих претендентами на 
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посаду судді, ВККСУ здійснює перевірку їх відповід-
ності вимогам, установленим до кандидата на по-
саду судді, та організовує проведення стосовно них 
спеціальної перевірки . ВККСУ затверджує форму і 
зміст заяви про участь у доборі кандидатів на посаду 
судді та анкети кандидата і розміщує ці документи на 
своєму офіційному веб-порталі . 

Для проведення спеціальної перевірки ВККСУ має 
право збирати інформацію про кандидата, зверта-
тися із відповідними запитами до підприємств, уста-
нов, організацій усіх форм власності . 

Кандидати на посаду судді складають іспит на ви-
явлення рівня загальних теоретичних знань у галузі 
права . Особи, які успішно подолали цей етап добору, 
отримують направлення на проходження спеціаль-
ної підготовки . Лише після успішного проходження 
спеціальної підготовки кандидати допускаються до 
кваліфікаційного іспиту . За його результатами ВККСУ 
визначається рейтинг кандидатів на посаду судді, 
відбувається зарахування до резерву на заміщення 
вакантних посад судді . 

У разі відкриття вакантних посад суддів ВККСУ 
проводить конкурс . За його результатами ВККСУ на-
правляє рекомендації про призначення кандидатів 
суддями до Вищої ради юстиції . 

Також ВККСУ бере участь у переведенні судді у 
межах п’ятирічного строку на роботу на посаді судді 
до іншого місцевого суду, якщо від нього була відпо-
відна письмова заява . 

Суддя, строк повноважень якого закінчується, 
за його заявою може бути рекомендований Комі-
сією для обрання його Верховною Радою України 
на посаду судді безстроково у разі, якщо відсутні 
визначені законом обставини, що перешкоджають 
цьому . Відповідно до Закону обрання на посаду 
судді безстроково здійснюється у такому порядку: 
(1) кандидат звертається з письмовою заявою до 
ВККСУ про рекомендування його для обрання на 
посаду судді безстроково; (2) ВККСУ повідомляє 
про підготовку матеріалів щодо кандидата на по-
саду судді безстроково на своєму офіційному веб-
порталі та в офіційних засобах масової інформа-
ції; (3) ВККСУ перевіряє відомості про кандидата, 
враховує показники розгляду ним справ; (4) ВККСУ 
рекомендує або відмовляє в рекомендуванні для 
обрання на посаду судді безстроково і в разі ре-
комендування направляє відповідне подання до 
Верховної Ради України . Рішення про рекоменду-
вання чи відмову у рекомендуванні кандидата для 
обрання на посаду судді безстроково приймаєть-
ся у присутності кандидата в порядку, встанов-
леному Регламентом ВККСУ, на засіданні Комісії . 
Рішення про відмову у рекомендуванні кандидата 
для обрання на посаду судді безстроково може 
бути оскаржено до Вищої ради юстиції у порядку, 
встановленому Законом України «Про Вищу раду 
юстиції» .

Комісія є першою і, фактично, основною ланкою 
в усьому ланцюзі процедур кадрових призначень 
у системі судоустрою України, адже у наступних ін-
станціях, зокрема у Верховній Раді України чи у Ви-
щій раді юстиції, відбувається розгляд того рішення, 
що підготовлено і ретельно проаналізовано ВККСУ 
[8, с . 19] .

Далі Закон називає такі повноваження Комісії, як 
визначення потреби в державному замовленні на 
професійну підготовку кандидатів на посаду судді 
у Національній школі суддів України; затвердження 
відповідно до критеріїв, визначених у положенні 
про порядок проходження спеціальної підготовки 
кандидатів на посаду судді, переліку юридичних ви-
щих навчальних закладів, які здійснюватимуть таку 
підготовку . 

Слід підкреслити: повноваження щодо кадрового 
комплектування, визначення потреби в державному 
замовленні на професійну підготовку кандидатів на 
посаду судді у Національній школі суддів України, 
проведення конкурсу на заміщення вакантних по-
сад судді є стратегічно важливими [8, с . 19] .

Наступна група повноважень ВККСУ пов’язана із 
притягненням суддів до відповідальності, відсто-
роненням від посади та звільненням з посади . Це 
так звана юрисдикційна діяльність ВККСУ, яка реа-
лізується, зокрема, при вирішенні дисциплінарних 
справ стосовно суддів місцевих та апеляційних судів 
[8, с . 19] . Так, ВККСУ приймає рішення про відсто-
ронення судді від посади у зв’язку з притягненням 
його до кримінальної відповідальності на підставі 
вмотивованої постанови Генерального прокурора 
України, що реєструється секретаріатом Комісії не 
пізніше наступного дня з дня її надходження та роз-
глядається на найближчому засіданні Комісії .

Також ВККСУ розглядає заяви й повідомлення про 
дисциплінарну відповідальність суддів місцевих та 
апеляційних судів і за наявності підстав порушує 
дисциплінарні справи і здійснює дисциплінарне 
провадження; приймає рішення за результатами 
дисциплінарного провадження і за наявності під-
став застосовує дисциплінарне стягнення до суддів 
місцевих та апеляційних судів; приймає рішення про 
дострокове зняття застосованого до судді дисциплі-
нарного стягнення . Перераховані повноваження ре-
гламентовані розділом 6 Закону . Так, Комісія затвер-
джує та розміщує на своєму офіційному веб-порталі 
зразок скарги (заяви) щодо неналежної поведінки 
судді, порушення ним вимог щодо його статусу, 
посадових обов’язків чи присяги судді . Перевірку 
даних про наявність підстав для відкриття дисци-
плінарної справи та притягнення судді місцевого чи 
апеляційного суду до дисциплінарної відповідаль-
ності здійснює член ВККСУ у порядку, встановлено-
му Законом . За результатами перевірки він складає 
висновок із зазначенням виявлених фактів та обста-
вин та пропонує відкрити чи відмовити у відкритті 
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дисциплінарної справи . Висновок та зібрані у про-
цесі перевірки матеріали передаються на розгляд 
Комісії, яка приймає рішення про відкриття дисци-
плінарної справи чи відмову в її відкритті . Копію рі-
шення про відкриття дисциплінарної справи Комісія 
надсилає судді, щодо якого її відкрито, та особі, за 
зверненням якої порушено справу .

Розгляд дисциплінарної справи відбувається на за-
сіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 
на яке запрошуються особа, за зверненням якої від-
крито справу, суддя, стосовно якого відкрито спра-
ву, а в разі необхідності й інші зацікавлені особи . 
Результати розгляду дисциплінарної справи Комісія 
обговорює без участі судді і без запрошених осіб . 

Рішення у дисциплінарній справі приймається 
більшістю загального складу Комісії . При обранні 
дисциплінарного стягнення стосовно судді врахо-
вується характер проступку, його наслідки, особа 
судді, ступінь провини, обставини, що впливають 
на можливість притягнення судді до дисциплінар-
ної відповідальності . Якщо Комісія приймає рішен-
ня про відсутність підстав для притягнення судді до 
дисциплінарної відповідальності, то дисциплінарне 
провадження припиняється, а зацікавлені особи по-
відомляються про це . За наслідками дисциплінар-
ного провадження Комісія може прийняти рішення 
про направлення рекомендації до Вищої ради юсти-
ції для вирішення питання щодо внесення подання 
про звільнення судді з посади у разі, якщо для цього 
є підстави . 

З метою належної перевірки наявності підстав 
для притягнення суддів місцевих та апеляційних 
судів до дисциплінарної відповідальності в Комісії 
діє служба дисциплінарних інспекторів з тридцяти 
трьох осіб . За кожним членом Комісії закріплено 
трьох дисциплінарних інспекторів .

У ВККСУ визнають, що в діяльності інституції іс-
нують певні складнощі . Так, наприклад, Законом 
України «Про судоустрій і статус суддів» не перед-
бачено функціонування регіональних відділень або 
представництв ВККСУ в областях, місті Севастополі . 
Особиста участь судді чи кандидата на посаду судді 
при розгляді його справи Комісією є обов’язковою . 
Відтак можна зробити припущення, що це не тільки 
відволікає суддів від виконання ними своїх посадо-
вих обов’язків, а й істотно збільшує навантаження на 
кожного члена ВККСУ у зв’язку зі значною кількістю 
справ та необхідністю індивідуального підходу до їх 
вирішення [8, с . 20] .

Не зайвим буде наголосити і на такому аспекті, як 
відповідальність суб’єкта, що має бути невід’ємною 
складовою його професійної діяльності . Основний 
Закон України (ст . 56) встановлює, що кожен грома-
дянин має право на відшкодування за рахунок дер-
жави чи органів місцевого самоврядування матері-
альної та моральної шкоди, завданої незаконними 
рішеннями, діями чи бездіяльністю органів держав-

ної влади, органів місцевого самоврядування, їх по-
садових і службових осіб при здійсненні ними своїх 
повноважень . Тому вважаємо, що доцільно допо-
внити Закон України «Про судоустрій і статус суддів» 
статтею, яка б передбачала відповідальність ВККСУ 
(її членів) за невиконання чи неналежне виконання 
своїх службових обов’язків .

З огляду на зазначене можемо констатувати, що 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України є ін-
ститутом судової влади, принципи її побудови та 
функціонування і надані Законом повноваження від-
повідають міжнародним правовим стандартам у від-
повідній сфері . Не виключаємо, що певні аспекти її 
діяльності потребують удосконалення . 
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У статті формулюється авторське визначення по-
няття сучасних  вимог до розвитку цивільного проце-
суального законодавства, основане на тому, що рівень 
правової захищеності особи, суб’єктів права залежить 
від ефективності судочинства. 

Ключові слова: правова захищеність, правова систе-
ма, судовий захист, виконання рішень, права і свободи 
людини, справедливе правосуддя.

Д. Плахотнюк. Упрощенный порядок судебной 
защиты, актуальные вопросы принятия и исполне-

ния судебных решений
В статье формулируется авторское определение 

понятия современных требований в отношении раз-
вития гражданского процессуального законодатель-
ства, основанное на том, что уровень правовой за-

щищенности личности, субъектов права зависит от 
эффективности судопроизводства.

Ключевые слова: правовая защищенность, правовая 
система, судебная защита, исполнение решений, пра-
ва и свободы человека, справедливое правосудие.

D. Plakhotnyuk.  Simplified procedure of judicial 
protection, issues of adoption and enforcement of 

judgments
In this article the author formulated a definition of the 

current requirements for the development of civil procedural 
law based on the fact that the level of legal protection for 
individuals, business law depends on the efficiency of justice.

Key words: legal protection, legal system, legal protection, 
enforcement of human rights and freedoms, fair justice.

Сучасні вимоги до розвитку цивільного процесу-
ального законодавства основані на тому, що рівень 
правової захищеності особи, суб’єктів права зале-
жать від ефективності судочинства . При цьому інсти-
тут правосуддя, який є фундаментальним у правовій 
системі, концептуально потрібно розглядати водно-
час як форму здійснення прав і свобод людини та 
громадянина і як самостійне соціальне та правове 
благо, що реалізується через справедливе правосуд-
дя і належні судові процедури [1, c . 4] .

Питання судового захисту прав та інтересів фі-
зичних і юридичних осіб, функціонування судової 
системи є традиційно актуальними, тому активно 
досліджуються вітчизняною і зарубіжною юридич-

ною наукою . Нагальність удосконалення цивільно-
процесуальних відносин зумовлюється також 
законотворчими процесами, які відбуваються в дер-
жаві, а саме реформами адміністративно-політичної, 
соціально-культурної сфер суспільства . 

Яскравим прикладом таких перетворень є прий-
няття від часу набуття Україною незалежності низ-
ки принципово нових нормативно-правових актів, 
перегляд концепції поділу державної влади, визна-
чення правового статусу органів місцевого самовря-
дування у системі державної влади, реформування 
органів судової влади .

З прийняттям Цивільного процесуального кодексу 
України 2004 р . (далі – ЦПК) з’явилася низка нових 
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процесуальних норм й інститутів, які потребують 
свого осмислення і опрацювання з погляду забезпе-
чення однаковості судової практики при їхньому за-
стосуванні в межах цивільного судочинства . Одним з 
них став інститут наказного провадження, аналогом 
якого у вітчизняному процесуальному законодавстві 
свого часу було спрощене провадження примусо-
вого виконання, введене законом про провадження 
цивільних справ у земських начальників і мирових 
суддів від 29 грудня 1889 р . [2] .

Судочинство в кожній цивільній справі являє со-
бою послідовне виконання передбачених ЦПК Украї-
ни процесуальних дій, які до того ж вчиняються у чіт-
ко встановлених процесуальному порядку і формі 
та у точній послідовності до процесуального закону . 
Разом з тим така формальність юридичного процесу 
досить часто затягує судочинство та фактично від-
кладає на «потім» захист уже порушених прав . 

Закон зазначає, що судовий наказ є особливою 
формою судового рішення і водночас має силу ви-
конавчого документа, котрий підлягає виконанню 
за правилами, встановленими для виконання судо-
вих рішень у порядку, передбаченому законом (ч . 2 
ст . 95 ЦПК України 2004 року) . Особливістю прова-
дження є те, що сторонами у ньому виступають не 
позивач і відповідач, а стягувач (кредитор) та борж-
ник, хоча у деяких статтях Кодекс називає стягувача 
заявником (наприклад, у п . 2 ч . 2 ст . 98 ЦПК України 
2004 року) а боржника – заінтересованою особою 
(ч . 2 ст . 26 ЦПК) . Ними можуть бути як фізичні, так 
і юридичні особи . Тобто окремо виконавчий лист 
не видається . Спрощений порядок наказного про-
вадження зумовлюється ще й обмеженим колом ви-
мог, щодо яких таке провадження є допустимим .

Таким чином, новий інститут цивільного процесу-
ального права – судовий наказ – має сприяти опера-
тивності судового захисту суб’єктивних прав та ефек-
тивності виконання, зменшенню навантаження на 
суди із розгляду цивільних справ, які не потребують 
повної і детальної процедури розгляду, підвищен-
ню у громадян почуття відповідальності за прийняті 
ними зобов’язання, посиленню превентивної функції 
права, зміцненню законності та правопорядку, фор-
муванню поважного ставлення до права та судової 
влади .

На сьогодні вже майже ні в кого не виникає сумніву 
щодо доцільності введення до ЦПК процедури наказ-
ного провадження . Вона визнається і застосовуєть-
ся в сучасних європейських системах судочинства  
[3, c . 82-83], а також відповідає міжнародним прин-
ципам здійснення справедливого та ефективного 
правосуддя, спрямованим на забезпечення прав лю-
дини . Зокрема, згідно з Рекомендацією Комітету Мі-
ністрів Ради Європи № R (81) 7 від 14 травня 1981 р . 
стосовно шляхів спрощення доступу до правосуддя 
рекомендовано розробити заходи щодо безспірних 
позовних вимог, які б забезпечували швидке ухва-

лення остаточного рішення без зайвих формальнос-
тей та особистих явок до суду чи зайвих витрат (п . 9), 
а також передбачити спрощений порядок судочин-
ства (п . 15) [4] . У преамбулі Рекомендації № R (84) 5 
від 28 лютого 1984 р . стосовно принципів цивільного 
судочинства, спрямованих на вдосконалення судо-
вої системи, наголошується на важливості спрощен-
ня цивільного судочинства і забезпечення доступу 
сторін до спрощених й більш швидких його форм, а 
в частині під назвою «Принцип 8» рекомендується 
передбачити конкретні привила чи звід правил, які б 
пришвидшували вирішення спорів, що не можна від-
кладати, що пов’язані з неоспорюваним правом, за-
здалегідь оціненою шкодою, з позовами на невеликі 
суми тощо [5] . 

Ефективність судочинства та справедливе право-
суддя, за задумом законодавця, повинно бути реа-
лізоване, зокрема, через спрощену процедуру на-
казного провадження (розділ II, статті 95 – 106 ЦПК 
України) .

Видача судового наказу за правилами, передбаче-
ними розділом II ЦПК, допускається лише у зв’язку 
з відносинами, спори по яких віднесені до компе-
тенції судів загальної юрисдикції . В ГПК, КАС тако-
го судового провадження немає . Однак проектом 
ГПК також передбачено в розділі II, главі 12 наказне  
провадження [6] .

Статтею 208 ЦПК, що озаглавлена як «види судових 
рішень», передбачено, що судові рішення виклада-
ються у двох формах: ухвали і рішення . Про судовий 
наказ, заочне рішення нічого не зазначено, проте як 
судовий наказ, так і заочне рішення є формами судо-
вого рішення .

У зв’язку з цим є всі підстави зазначити, що судовий 
наказ є самостійним видом судового рішення у ци-
вільних справах, яким завершується процесуальна 
діяльність суду першої інстанції при розгляді заявле-
ної конкретної вимоги .

З часу набуття чинності ЦПК (1 вересня 2005 р .) вже 
напрацьовано досить обширну практику застосуван-
ня судами процедури наказного провадження, вида-
чі й скасування судових наказів . Її аналіз свідчить, що 
суди досить часто неоднаково застосовують закон . 
Для того щоб у цьому переконатися, достатньо зайти 
на офіційний веб-сайт Єдиного державного реєстру 
судових рішень [7]  . 

Судові накази, видані судами, відрізняються, і час-
то суттєво, як за формою, так і за змістом . У зв’язку 
з цим позитивним і своєчасним у цьому напрямі 
є проведення й опублікування Верховним Судом 
України узагальнення практики розгляду судами 
цивільних справ у наказному провадженні [8] . Слід 
визнати, що здіснення і опублікування Верховним 
Судом України узагальнень судової практики з пи-
тань застосування матеріального і процесуального 
законодавства у цивільному судочинстві позитивно 
впливає на його відправлення судами нижчої ланки 
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[9], а тому можна сподіватися, що цей процес трива-
тиме й надалі .

Останнім часом в юридичній літературі з’явилося 
чимало публікацій щодо історії, юридичної природи 
наказного провадження, процедури видачі судово-
го наказу і водночас практично відсутні розробки 
стосовно проблемних питань реалізації на практиці 
кожної правової вимоги, за якою може бути виданий 
судовий наказ та його виконання . Разом з тим саме 
це питання в судовій практиці виявляється найбільш 
складним, і перші узагальнення вказують на гостру 
необхідність забезпечення єдності судової практики, 
оскільки обмежена можливість апеляційного, каса-
ційного оскарження подібних судових рішень [10]  . 

Завдання наказного провадження – прискорення 
вирішення низки вимог, пов’язаних зі стягненням 
з боржника грошових коштів або витребуванням 
майна . 

Відповідно до ст . 96 ЦПК судовий наказ може бути 
видано, якщо: заявлено вимогу, що ґрунтується на 
правочині, вчиненому у письмовій формі; заявлено 
вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаче-
ної працівникові суми заробітної плати; заявлено ви-
могу про компенсацію витрат на проведення розшу-
ку відповідача, боржника, дитини або транспортних 
засобів боржника .

Судовий наказ може бути видано і в інших випад-
ках, передбачених законом . Однак на сьогодні від-
сутні законодавчі акти, що розширювали б коло ви-
мог, за якими можливо видати судовий наказ .

Зміст судового наказу визначений ст . 103 ЦПК . На 
відміну від судового рішення він складається лише зі 
вступної та резолютивної частин . 

У судовому наказі повинна бути зазначена й 
сума судових витрат, що сплачена заявником і 
підлягає стягненню на його користь з боржника  
(п . 6 ст . 103 ЦПК) . Така чітка імперативна вказівка 
не повністю відповідає загальним положенням 
процесу, оскільки суд зобов’язаний стягнути судо-
ві витрати у вигляді судового збору з боржника на 
користь держави і в тому випадку, якщо стягувач 
за законом звільнений від його сплати (наприклад, 
вимоги про стягнення нарахованої, але не випла-
ченої зарплати або вимоги споживача тощо) . Якщо 
своєчасно не внести відповідних змін до цієї статті 
ЦПК, це може потягти за собою порушення законо-
давства про сплату судового збору до казни дер-
жави . Стосовно сплати судового збору на користь 
держави, то лише в цьому випадку суд повинен ви-
дати окремо від судового наказу ще й виконавчий 
лист та направити його до виконання до місцевих 
органів державної податкової служби (ч . 3 ст . 368 
ЦПК), оскільки передбачений другий примірник 
судового наказу видається стягувачу для виконан-
ня його вимог . 

Судовий наказ водночас є виконавчим докумен-
том і ч . 2 ст . 103 ЦПК зазначає, що судовий наказ має 

відповідати вимогам, що пред’являються до вико-
навчого документа, встановленим Законом України 
«Про виконавче провадження» . Він пред’являється 
для виконання у порядку, встановленому для вико-
нання рішення суду в разі ненадходження протягом 
тринадцяти днів (десять днів плюс три дні) заяви від 
боржника про його скасування та наявності даних 
про отримання боржником копії судового наказу  
(ст .ст . 104, 105 ЦПК) . 

Судовий наказ, як і інші судові акти, що набрали 
чинності відповідно до ст . 14 ЦПК, є обов’язковим 
для всіх органів державної влади і органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій, 
посадових чи службових осіб та громадян і підлягає 
виконанню на всій території України, а у випадках, 
передбачених міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою Укра-
їни, – і за її межами .

Таким чином, судовий наказ за своєю суттю, ме-
тою і спрямованістю не відрізняється від значення і 
обов’язковості рішення суду . Звичайно, при його ви-
дачі не всі основні етапи правозастосування у повно-
му розумінні цього процесу дотримуються, а саме 
такі, як встановлення фактичних обставин справи, 
обговорення позиції боржника, одностороннє вста-
новлюється і визначається юридична кваліфікація 
справи тощо . Однак сам закон визначає судовий 
наказ як особливу форму судового рішення . Видача 
судового наказу здійснюється у чітко регламентова-
ній законом цивільній процесуальній формі . Він ви-
дається суддею одноособно, але суддя діє від імені 
суду як органу державної влади (ст . 18 ЦПК) . Фактич-
ні обставини справи встановлюються у спрощеному 
вигляді, тобто перевіряються наявність певних об-
ставин, пов’язаних з характером заявлених вимог, 
документальні підтвердження цих вимог . Саме вони 
досліджуються й оцінюються суддею при вирішенні 
питання про видачу судового наказу .

У наказному провадженні дотримуються такі важ-
ливі елементи правозастосовної процедури, як при-
йняття відповідного правозастосовного докумен-
та (судове рішення – судовий наказ) та доведення 
його до відома зацікавлених осіб . Відповідно до ч . 3  
ст . 103 ЦПК судовий наказ складається і підписуєть-
ся суддею у двох примірниках, один з яких зали-
шається у справі, а другий скріплюється печаткою 
і видається стягувачу після набрання ним законної 
сили . Боржнику суд зобов’язаний невідкладно на-
правити копію судового наказу саме рекомендова-
ним листом із повідомленням . Тобто судовий наказ 
видається лише у трьох примірниках – два оригіна-
ли (один для справи, другий для стягувача) і одна 
копія (для боржника) .

Здається, що законодавець дещо одностороннє 
ввів у главу про наказне провадження лише деякі 
обов’язкові загальні положення ЦПК . Так, зазначена 
вище ст . 100 ЦПК передбачає лише дві підстави для 
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відмови у прийнятті заяви про видачу судового на-
казу, тобто має місце так званий вичерпний перелік, 
що для судової процедури є дуже важливим . Проте 
у судовій практиці можуть виникати й інші ймовірні 
перешкоди для прийняття заяви про видачу судо-
вого наказу, на які суд зобов’язаний буде звернути 
увагу, але вказана стаття цього не передбачає, хоча 
її загальний зміст направлений на це . 

Наприклад, заява про видачу судового наказу може 
бути залишена без руху або повернена у разі якщо: 
подана не за правилами підсудності (п . 4 ч . 3 ст . 121 
ЦПК); подана недієздатною особою (п . 2 ч . 3 ст . 121 
ЦПК); у провадженні цього суду вже є аналогічне на-
казне провадження між тими ж особами, про той же 
самий предмет і з тих же підстав (п . 3 ч . 2 ст . 122 ЦПК); 
заява може не підлягати розгляду в суді через її не-
підвідомчість, тобто не підлягає розгляду в порядку 
цивільного судочинства (п . 1 ч . 2 ст . 122 ЦПК); у спорі 
між тими ж особами, про той же предмет і з тих же 
підстав уже видавався судовий наказ (п . 2 ч . 2 ст . 122 
ЦПК); після смерті фізичної особи чи ліквідації юри-
дичної особи спірні правовідносини не допускають 
правонаступництва (п . 5 ч . 2 ст . 122 ЦПК) тощо . Тобто 
це випадки, що передбачені статтями 121, 122 ЦПК, 
які регулюють позовне провадження – повернення 
заяви та відмова у відкритті провадження у справі .

У юридичній літературі триває наукова дискусія 
стосовно того, чим є сукупність норм, що регулюють 
відносини щодо виконання як судових рішень, так і 
рішень інших юрисдикційних органів: виконавчим 
провадженням як самостійною стадією цивільного 
процесу чи виконавчим правом як окремою галуззю 
права .

Не виключено, що виконавче право не може бути 
визнане автономною галуззю права . Прецедентна 
практика Європейського Суду з прав людини, юрис-
дикція котрого щодо тлумачення і застосування 
Конвенції про захист прав і основних свобод люди-
ни і протоколів до неї визнається Україною як учас-
ницею цієї Конвенції, вказує на те, що у розумний 
строк розгляду справи включається період від над-
ходження до суду заяви до закінчення виконання 
рішення суду . 

Згідно з п . 1 ст . 6 зазначеної Конвенції провад-
ження з виконання судових рішень є самостійною 
і невід’ємною частиною судового розгляду . Зокре-
ма, у рішеннях Суду у справі «Хорнсбі проти Гре-
ції» від 19 .03 .1997, у справі «Бурдов проти Росії» від 
07 .05 .2002, у справах «Ромашов проти України» від 
27 .07 .2004, «Шаренок проти України» від 22 .02 .2004 
та кількох інших зазначається, що право на судовий 
захист було б ілюзорним, якби правова система дер-
жави дозволяла, щоб остаточне зобов’язувальне рі-
шення залишалося бездієвим на шкоду одній із сто-
рін; виконання рішення, винесеного будь-яким судом, 
має вважатися невід’ємною частиною цивільного 
процесу.

Оскільки у ЦПК немає судового провадження у 
справах, що виникають з адміністративно-правових 
відносин, тому цивільно-процесуальні відносини, що 
виникають у виконавчому провадженні між судом та 
іншими його учасниками, врегульовуються у розділі 
VII ЦПК . Йдеться про судовий контроль за виконан-
ням судових рішень . Норми, які регулюють відносини 
між державним виконавцем та іншими учасниками 
виконавчого провадження, до ЦПК не включаються, 
оскільки містяться у Законі України «Про виконавче 
провадження» від 21 .04 .1999 зі змінами та доповнен-
нями від 18 .09 .2012 .

Спеціалісти у галузі адміністративного права 
зміст такого контролю вбачають у: нагляді за функ-
ціонуванням підконтрольних об’єктів, отриманням 
об’єктивної інформації про виконання ними правил 
та доручень; вжитті заходів щодо попередження по-
рушень законності, згубних наслідків, шкоди; визна-
ченні причин та умов порушень; виявленні винних 
та притягненні їх до відповідальності . З огляду на 
специфіку виконавчого провадження контроль за ді-
яльністю державних виконавців поділяється на відо-
мчий (здійснюється посадовими особами державної 
виконавчої служби відповідно до ст . 8 Закону про ви-
конавче провадження) та судовий .

Судовий контроль у стадії виконавчого прова-
дження, окрім вирішення судом низки процесуаль-
них питань, коли суд стає учасником певних проце-
суальних правовідносин (про які йдеться у розділі 
VI ЦПК), передбачає також і контроль законності дій 
(бездіяльності) державного виконавця, а також за-
конності прийнятих ним рішень . Фактично це озна-
чає реалізацію передбаченого Конституцією України 
права суб’єктів права на судовий захист .

На сьогодні вже майже ні в 
кого не виникає сумніву щодо 
доцільності введення до ЦПК 
процедури наказного про-
вадження. Вона визнається 
і застосовується в сучасних 
європейських системах судо-
чинства, а також відповідає 
міжнародним принципам 
здійснення справедливого 
та ефективного правосуддя, 
спрямованим на забезпечен-
ня прав людини
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Саме тому законодавство регламентує не лише 
порядок розгляду та вирішення цивільних та інших 
справ, віднесених до цивільної юрисдикції, але й 
процес виконання судових актів .

Об’єктом судового контролю у виконавчому про-
вадженні є лише судові рішення, ухвалені відповідно 
до норм ЦПК . Пов’язано це із набранням чинності Ко-
дексу адміністративного судочинства України, згідно 
зі статтями 181, 267 якого об’єктом адміністративної 
юрисдикції є контроль за виконанням рішень адмі-
ністративних судів та рішень інших юрисдикційних 
органів, якщо закон не встановлює іншого порядку 
судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
державної виконавчої служби .

Судовий контроль за виконанням рішень госпо-
дарських судів здійснюється у порядку господарської 
юрисдикції (ст . 121-2 ЦПК України) . У зв’язку з цим не 
можуть застосовуватися роз’яснення, надані в абз . 2  
п . 2 постанови Пленуму Верховного Суду України  
№ 14 від 26 .12 .2003 «Про практику розгляду скарг 
на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових 
осіб державної виконавчої служби та звернень учас-
ників виконавчого провадження» щодо оскарження 
до суду цивільної юрисдикції дій стосовно виконан-
ня рішень інших органів .

До суб’єктів, рішення, дії або бездіяльність яких 
можуть бути оскаржені до суду (суб’єкти оскарження 
або зацікавлені особи), належать лише державний 
виконавець та інша посадова особа державної ви-
конавчої служби . Ст . 3 Закону України від 24 .03 .1998 
«Про державну виконавчу службу» передбачає, що 
виконання рішень, перелік яких встановлюється за-
коном про виконавче провадження, покладається 
на державних виконавців відповідних відділів дер-
жавної виконавчої служби . Суд може покласти на 
суб’єктів оскарження виконання лише тих обов’язків, 
що передбачаються законом «Про виконавче прова-
дження» .

Значно ускладнило процедуру виконання судо-
вих рішень прийняття Закону України № 5037-17 від 
04 .07 .2012, яким внесено зміни до п . 3 ч . 1 ст . 18 Зако-
ну України «Про виконавче провадження» .

Відповідними змінами передбачено розширення 
вимог до оформлення виконавчих документів, що 
видаються судами за результатами судового роз-
гляду справ . А саме – у виконавчих листах та судо-
вих наказах необхідно обов’язково зазначити повне 
найменування (для юридичних осіб) або ім’я (пріз-
вище, власне ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) 
стягувача і боржника, їх місцезнаходження (для юри-
дичних осіб) або місце проживання чи перебування 
(для фізичних осіб), ідентифікаційний код суб’єкта 
господарської діяльності стягувача та боржника 
(для юридичних осіб), індивідуальний ідентифіка-
ційний номер стягувача та боржника (для фізичних 
осіб – платників податків) або номер і серія паспорта 
стягувача та боржника (для фізичних осіб – грома-

дян України, які через свої релігійні або інші переко-
нання відмовилися від прийняття ідентифікаційного 
номера, офіційно повідомили про це відповідні ор-
гани державної влади та мають відмітку в паспорті 
громадянина України), а також інші дані, якщо вони 
відомі суду чи іншому органу, що видав виконавчий 
документ, які ідентифікують стягувача та боржника 
чи можуть сприяти примусовому виконанню, зокре-
ма дата народження боржника та його місце роботи 
(для фізичних осіб), місцезнаходження майна борж-
ника, рахунки стягувача та боржника тощо .

Державні виконавці абсолютно обгрунтовано, ке-
руючись вимогами закону, відмовляють у відкритті 
виконавчого провадження, посилаючись на відсут-
ність у виконавчих документах (судових наказах) за-
значених вище ідентифікаційних кодів . 

Проте процесуальними законами, якими керують-
ся суди при прийнятті до розгляду справ та відкритті 
відповідного провадження, не передбачено необхід-
ність надання сторонами процесу копій ідентифіка-
ційних номерів та копій паспортів . 

Навіть якщо уявити у ближчому майбутньому вне-
сення відповідних змін до законів, якими регулюють-
ся вимоги щодо оформлення та подання до суду по-
зовних заяв та інших заяв, передбачених наказним 
провадженням, це все одно не вирішить проблему 
виконання судових рішень, оскільки саме відповіда-
чі та боржники повинні будуть надавати відповідні 
документи . За таких обставин здійснення заочного 
розгляду справ та процедура видачі судових наказів 
будуть викоренені із практики взагалі . 

Якщо ж обов’язок надання копій ідентифікаційних 
номерів та копій паспортів покласти на позивачів 
та заявників, то останні будуть мати головний біль 
щодо розшуку цієїї інформації, яка відповідно до  
ст . 5 Закону України «Про захист персональних да-
них» за режимом доступу є інформацією з обмеже-
ним доступом . Згідно зі ст . 24 цього закону державою 
гарантується захист персональних даних .

За одну з головних засад судочинства Конституцiя 
України визнає обов’язковiсть рiшень суду . Ця нор-
ма означає, що судовi рiшення, якi набрали законної 
сили, є обов’язковими до виконання для всiх органiв 
державної влади, органiв мiсцевого самоврядуван-
ня, їхнiх посадових осiб, для об’єднань громадян та 
iнших юридичних осiб i громадян . Тобто сторона, 
що програла справу, вiдразу пiсля того, як судове 
рiшення набрало законної сили, мусить викона-
ти його добровiльно . Проте на практицi часто все 
вiдбувається не так, як ми того бажаємо . Боржник 
не тiльки не квапиться виконувати рiшення суду, а 
й активно протидiє сторонi, яка виграла судовий 
процес . У такому разi судове рiшення пiдлягає при-
мусовому виконанню . Як відомо, розбудова право-
вої держави залежить від ефективності роботи всіх 
гілок влади, зокрема судової, реформування якої – 
лише вимога часу . Однак це реформування не дасть 
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бажаного результату, якщо не буде забезпечено ви-
конання рішень судів та інших органів (посадових 
осіб), що відповідно до закону підлягають примусо-
вому виконанню у разі невиконання їх у добровіль-
ному порядку . 

Відповідно до Закону України «Про виконавче 
провадження» від 21 квітня 1999 р . № 606-ХІV (далі –  
Закон) виконавче провадження – це сукупність дій 
органів і посадових осіб, зазначених у цьому Законі, 
спрямованих на примусове виконання рішень судів 
та інших органів (посадових осіб), що здійснюються 
на підставах, у спосіб та в межах повноважень, визна-
чених цим Законом, іншими нормативно-правовими 
актами, виданими відповідно до цього Закону та ін-
ших законів, а також рішеннями, що відповідно до 
цього Закону підлягають примусовому виконанню . 
Примусове виконання рішень в Україні покладається 
на Державну виконавчу службу, яка входить до сис-
теми органів Міністерства юстиції України . 

З-поміж розмаїття процесуальних документів, які 
відповідно до Закону підлягають виконанню, можна 
виділити такі: 1) рішення, ухвали і постанови судів 
у цивільних справах; 2) вироки, ухвали і постанови 
судів у кримінальних справах у частині майнових 
стягнень; 3) постанови судів у частині майнових 
стягнень у справах про адміністративні правопо-
рушення; 4) рішення, ухвали, постанови господар-
ських судів; 5) виконавчі написи нотаріусів; 6) рішен-
ня третейських судів; 7) рішення іноземних судів і 
арбітражів у передбачених законом випадках тощо . 
І кожне з таких рішень чи постанов потребує уваги 
та детального вивчення у кожному конкретному 
випадку його примусового виконання, позаяк, так 
само як і судовий процес, виконавче провадження 
також характеризують численнi формальнi проце-
дури . 

З урахуванням викладеного, читаючи букву закону, 
постає одне важливе питання: яким чином держава, 
що тривалий час активно працює в напрямі євроінте-
грації, виборює місце під сонцем серед європейських 
та демократичних країн, вимагає до себе поваги се-
ред світових лідерів, могла допустити прийняття за-
кону, який унеможливив виконання більшості пере-
рахованих вище процесуальних документів .

Керуючись досвідом країн світу, беручи до ува-
ги специфіку українського народу та оцінюючи 
су спільну свідомість, украй необхідно досконало 
вивчити питання внесення відповідних змін до зако-
нів, якими передусім керуються суди, та розробити 
детальний план вирішення, як вбачається, простого 
питання, але за наслідками прирівняного до над-
звичайно важливого . Вважаю, що норму ч . 3 ст . 18 
Закону України «Про виконавче провадження» не-
обхідно доповнити після слів «від прийняття іденти-
фікаційних номерів» такими словами: «за умови, що 
вони відомі суду або можуть бути надані сторонами 
або третіми особами або учасниками процесу» .
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оФІцІйно

Відповідно до законодавства України члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України подали 
декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік.

Члени комісії задекларували свої доходи

Самсін Ігор леонович
Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу становить 462741,14 грн, у тому числі заробітна 

плата – 430463,65 грн, дохід від викладацької,  наукової та творчої діяльності – 11422,13 грн, дивіденди, про-
центи – 20855,36 грн . Сума коштів на рахунках у банках – 208534, 76 грн .

І . Л . Самсіну належать земельні ділянки загальною площею 5500 кв . м, садовий будинок загальною площею 
160 кв . м та у спільній власності з членами сім’ї - квартира в м . Києві загальною площею 140,7 кв . м .

Сім’ї І . Л . Самсіна належить земельна ділянка у Львівській області загальною площею 120,053 кв . м, житловий 
будинок загальною площею 75,3 кв . м та автомобілі ВАЗ 2115 2003 року випуску і Lexus 2011 року випуску .  
Доходи членів сім’ї становлять 34057,68 грн . Сума коштів на рахунках у банках – 71680 грн .

Пінчук Микола григорович
Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу становить 624626,00 грн, у тому числі заробітна 

плата – 424226 грн, інші види доходів – 200400 грн . 
У спільній власності з членами сім’ї Пінчуку М . Г . належить квартира в м . Києві загальною площею 43 кв . м, 

житловий будинок загальною площею 66 кв . м та земельна ділянка 3700 кв . м в Чернігівській області . 
М . Г . Пінчук є власником автомобілів: Nissan-Patrol 2007 року випуску, Toyоta Land Cruiser 2011 року випуску, 

трактор ТМ-16 1983 року випуску, а також гаража площею 43,7 кв . м .
 

Марцинкевич анатолій Миколайович
Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу становить 291194,02 грн, у тому числі заробітна 

плата – 291174,2 грн, дивіденди, проценти – 19,82 грн, сума коштів на рахунках в банках – 20286,7 грн . За-
гальна сума сукупного доходу членів сім’ї А . М . Марцинкевича – 13918,49 грн . Розмір внесків членів сім’ї до 
статутного капіталу товариства (підприємства, організації) становить 59791,00 грн .  

А . М . Марцинкевич має земельну ділянку загальною площею 1000 кв . м, у спільній власності з членами сім’ї 
в м . Хмельницький Марцинкевич А . М . має  недобудований будинок .  

Членам сім’ї належить земельна ділянка загальною площею 1800 кв . м,  будинок – загальною площею 81 кв . м   
та недобудований будинок .

А . М . Марцинкевич має в користуванні автомобіль Audi-100 (об’єм двигуна 2000 куб . см) 1990 року випуску .
Погашення основної суми позики (кредиту) – 101910,75 грн . Погашення суми процентів за позикою (креди-

том) – 48439,9 грн .

віхров володимир васильович
Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу становить 488247,00 грн, у тому числі заробітна пла-

та – 255502,00 грн, дивіденди – 31432,00 грн, страхові виплати – 47893 грн, інші види доходів – 153420 грн . 
Загальна сума доходу членів сім’ї – 62248,00 грн . Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових уста-
новах  Віхрова В . В . становить 377200,00 грн, членів сім’ї – 79770 грн . Розмір внесків до статутного капіталу 
товариства, підприємства, організації – 3280 грн .

У спільній власності з членами сім’ї В .В . Віхров має квартиру в м . Дніпропетровську загальною площею  
150 кв . м, гараж – 18 кв . м, автостоянку загальною площею 8 кв . м у м . Дніпропетровську; в Запорізькій області –  
дачний будинок загальною площею 244 кв . м, земельну ділянку загальною площею 2300 кв . м . 

В . В . Віхров є власником автомобіля Toyota RAV4 (об’єм двигуна 2000 куб . см) 2010 року випуску . У власності 
членів сім’ї – автомобіль Toyota RAV4 (об’єм двигуна 2000 куб . см) 2005 року випуску .

горбачова лідія Павлівна
Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу становить 267562,00 грн, у тому числі заробітна 

плата – 224658,00 грн, інші види доходів – 42904,00 грн .
Л . П . Горбачовій належить квартира в м . Харкові загальною площею 100,6 кв . м . Вона є власником автомобіля 

Mitsubishi Lancer (об’єм двигуна – 1584 куб . см) 2009 року випуску . 
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колеснік галина антонівна
Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу становить 309747,64 грн, у тому числі заробіт-

на плата – 208547,64 грн, страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати  –  
101200 грн . Загальна сума доходів членів сім’ї – 35200,00 грн .

Г . А . Колеснік має у спільній власності квартиру в м . Маріуполі загальною площею 73 кв . м, дачний будинок в 
Донецькій області загальною площею 100 кв . м, гараж загальною площею 25 кв . м, автомобіль Волга 3110 (об’єм 
двигуна 2000 куб см) 2004 року випуску . Вона є власником земельної ділянки загальною площею 120 кв . м .  
На банківських рахунках членів сім’ї Г . А . Колеснік – 100000,00 грн .

Мельник Микола григорович
Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу становить 329986,00 грн, у тому числі заробітна пла-

та – 14586,00 грн . Дохід від викладацької,  наукової та творчої діяльності – 83500,00 грн, інші види доходів 
становлять 31900,00 грн . Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах – 710000,00 грн . 
Загальна сума доходу членів сім’ї – 36000 грн .

М . Г . Мельнику належить житловий будинок в Київській області загальною площею 200 кв . м ., земельні ділянки 
в Київській області загальною площею 10090 кв . м . Він також є власником іншого нерухомого майна загальною 
площею 48 кв . м . У спільній власності – квартира в м . Києві загальною площею 53 кв . м . 

Він є власником автомобіля Porsche Cayenne S (об’єм двигуна 4500 куб . см) 2005 року випуску, трактора Hyundai 
2006 року випуску . У спільній власності – гаражі: 60 кв . м, 30 кв . м . 

Членам сім’ї М . Г . Мельника належить будинок загальною площею 400 кв . м і автомобіль Lexus 330 (об’єм дви-
гуна 3300 куб . см) 2006 року випуску .

Мікулін віктор Петрович
Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу становить 291263,00 грн, у тому числі заробітна пла-

та – 207982,00 грн, дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності – 83281,00 грн . Загальна сума доходу 
членів сім’ї – 111574,00 грн .

В . П . Мікуліну належить квартира загальною площею 93,3 кв . м та житловий будинок загальною площею 
378,1 кв . м . Сім’ї В . П . Мікуліна належить земельна ділянка загальною площею 700 кв . м .

В . П . Мікулін є власником земельної ділянки загальною площею 2630 кв . м, автомобіля Mercedes-Benz 2148 – 
2008 р .  Сім’ї належить AUDI A-6 2007 року випуску . 

Витрати на утримання зазначеного майна становлять 26500,00 грн .

Сокуренко дмитро Михайлович
Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу становить 213986,00 грн, у тому числі заробітна пла-

та – 213986,00 грн, сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах – 58030,00 грн . 
Д . М . Сокуренку належить квартира в м . Києві площею 43,4 кв . м та 1/3 квартири загальною площею 72 кв . м  

в м . Києві, житловий будинок загальною площею 534,2 кв . м, дачний будинок загальною площею 189 кв . м у 
Київській області . Він також є власником земельних ділянок: 693 кв . м, 1199 кв . м, 510 кв . м .

Д . М . Сокуренко володіє автомобілями: Toyota Prado (об’єм двигуна 2694 куб . см) 2004 року випуску, Chevrolet 
(об’єм двигуна 5300 куб . см) 2004 року випуску . В його власності гараж загальною площею 18 кв . м .

Фадєєва ніна Миколаївна
Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу становить 386744,00 грн, у тому числі сума заробітної 

плати становить 181544,00 грн, інші види доходів – 205200,00 грн .  
Н . М . Фадєєвій належить житловий будинок загальною площею 578 кв . м, земельна ділянка загальною пло-

щею 4000 кв . м у Київській області та земельна ділянка 800 кв . м у Львівській області . Н . М . Фадєєва є власником 
автомобілів: Mercedes-Benz ML 350 2010 року випуску, Nissan Tiidа (об’єм двигуна 1600 куб . см) 2008 року ви-
пуску . Їй належить гараж площею 20 кв . м, паркомісце в м . Києві, придбане в 2012 році за 100000 грн .

Шаргало віктор Іванович
Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу становить 589054,00 грн, у тому числі заробітна 

плата – 354054,00 грн, дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна – 235000,00 грн . Сума коштів на 
рахунках у банках та інших фінансових установах – 80000,00 грн .

В . І . Шаргалу належить квартира в м . Києві площею 95 кв . м . та гараж – 30 кв . м . Він є власником автомобіля 
Audi (об’єм двигуна 2996 куб . см) 2012 року випуску .
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Малиновський районний суд 
м. Одеси – один із тих, що бере 
участь у пілотному українсько-
канадському проекті досудово-
го врегулювання спорів. 

Метою досудового врегулю-
вання спорів є досягнення комп-
ромісу та примирення між кон-
фліктуючими сторонами шляхом 
укладання мирової угоди завдя-
ки взаємним поступкам сторін 
та за активної участі судді. 

Основними засадами проце-
дури досудового врегулювання 
спорів є принципи верховенства 
права, законності, рівності всіх 
учасників процедури примирен-
ня перед законом і судом, не-
упередженість та об’єктивність 
судді, конфіденційність, згода 
сторін у справі на проведення 
процедури досудового врегу-
лювання.

Завершилася підготовча фаза 
«пілотних судів» до роботи в ре-
жимі врегулювання спорів у до-
судовому порядку (українсько-

канадський проект «Освіта 
суддів – для економічного роз-
витку»). Малиновський район-
ний суд м. Одеси 15 травня цьо-
го року приступає до практичної 
реалізації компонента проекту –  
досудового врегулювання ци-
вільних справ. У проекті будуть 
задіяні усі судді Малиновського 
райсуду цієї спеціалізації, а це 16 
осіб. 

Рішенням зборів Малинов-
ського райсуду встановлена 
спеціалізація голови суду з роз-
гляду спорів: що виникають із 
трудових правовідносин про 
поновлення на роботі; пов’язані 
із застосуванням Закону Укра-
їни «Про захист прав спожива-
чів»; про відшкодування шкоди, 
завданої внаслідок вчинення 
злочину, а також майну фізич-
них і юридичних осіб; про за-
хист честі, гідності та ділової 
репутації. 

Встановлена спеціалізація за-
ступника голови суду з розгляду 

спадкових спорів. Для реаліза-
ції цього рішення передбачено 
низку заходів, серед яких:
- проведення головою суду і 

його заступником з цивільних 
справ теоретичних і прак-
тичних занять з суддями, ад-
вокатами щодо здійснення 
процедури досудового врегу-
лювання у цивільних справах. 
На заняттях вивчатиметься 
досвід судів канадських про-
вінцій Квебек, Соскочевань, 
Манітоба з досудового врегу-
лювання спорів; 

- проведення конфліктолога-
ми, психологами теоретичних 
і практичних занять із суддя-
ми, адвокатами щодо здій-
снення процедури досудово-
го врегулювання у цивільних 
справах;

- індивідуальне навчання суд-
дів;

- проведення заступником го-
лови суду з цивільних справ 
і керівником апарату суду за-
нять з працівниками апарату 
суду щодо забезпечення про-
цедури досудового врегулю-
вання у цивільних справах;

- інформування громадськості, 
учасників судових процесів 
про ефективність процедури 
досудового врегулювання;

- консультування громадян без-
посередньо у приміщенні суду 
або телефоном з питань досу-
дового врегулювання спорів.

Леонід Лічман,
Голова Малиновського 

районного суду м. Одеси 

Малиновський райсуд одеси 
готовий переймати 
канадський досвід
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Пілотний українсько-
канадський проект –  
це перший крок на шляху 
законодавчого врегулювання 
питання досудового 
вирішення спорів

Проект «Суддівська освіта – для економічного 
зростання» – це п’ятирічний проект, що фінансу-
ється Канадською агенцією з міжнародного роз-
витку. Його мета – забезпечити сприятливі умови 
для розвитку економіки України шляхом підви-
щення рівня компетентності судових органів у 
сфері господарських та економічних спорів. 

Одним із компонентів проекту є апробація меха-
нізму досудового врегулювання спорів у «пілот-
них судах» Одеси та Івано-Франківська. Великий 

досвід і напрацювання у цій сфері накопичено 
судовою системою Канади. Задля досягнення мети 
проекту Івано-Франківським міським судом намі-
чено низку заходів.

 На зборах суддів Івано-Франківського міського 
суду визначено число фахівців, які займатимуться 
досудовим врегулюванням спорів. Зокрема, зважа-
ючи на діючу спеціалізацію суддів, у проекті будуть 
задіяні ті з них, які працюють з цивільними та адмі-
ністративними справами. Їх дев’ять: Островський 
Любомир Євгенович, Бабій Ольга Михайлівна, 
Барашков Володимир Валентинович, Ковалюк 
Іванна Петрівна, Максимчин Юрій Дмитрович, 
Бойчук Олександр Васильович, Шамотайло Олег 
Васильович, Польська Миро слава Василівна, 
Пастернак Ірина Андріївна. Координуючу роль в 
цьому процесі, звісно, відведено голові суду. 

Дуже важливо визначити пріоритетність катего-
рій справ, що розглядатимуться у рамках проекту. 
Вважаємо, що такими для місцевого суду загаль-
ної юрисдикції є: 
а) спори про стягнення заборгованості по кре-

дитних зобов’язаннях за позовами банківських 
установ;

б) спори про стягнення страхового відшкодуван-
ня за позовами страхових компаній;

в) спори про стягнення заборгованості за надані-
послуги телекомунікаційного зв’язку (МТС, 
КИЇВСТАР та ін.), що подані в позовному про-
вадженні після скасування судових наказів;

г) спори про стягнення заборгованості за надані 
комунальні послуги (теплокомуненерго, обл-

Тарас Антоняк, 
Голова Івано-Франківського міського суду
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Робоча зустріч в Києві у рамках українсько-
канадського проекту «Суддівська освіта – для еко-
номічного зростання» – дуже важливий захід. Цей 
проект – перший крок на шляху законодавчого 

врегулювання питання досудового вирішення спо-
рів в Україні.

Івано-Франківський окружний адміністратив-
ний суд, очолювати який я маю честь, один з 
чотирьох, задіяних у цьому пілотному проекті. Я 
дуже вдячний організаторам за цей вибір і дові-
ру. 

Під час робочих зустрічей з підготовки до реалі-
зації проекту ми обговорили питання, що стосують-
ся кількості суддів, котрі будуть задіяні в процедурі 
досудового врегулювання спорів. Наразі це вісім 
суддів, обраних з числа тих, які мають найбільший 
професійний досвід. 

Ми обов’язково будемо працювати із суб’єктами 
владних повноважень з тим, аби націлювати їх на 
процедуру примирення до суду. Адже це економія 
коштів, часу, та й, по суті, ефективний спосіб вирі-
шення спору. Наприклад, якщо судове рішення не 
виконується, то у такому випадку ми залучаємо 
державну виконавчу службу, направляючи вико-
навчий лист. Така процедура надто затягується. Але 
якщо примирення відбулося, як правило, процес 
завершується. 

Я впевнений, що ми зможемо успішно скориста-
тися канадським досвідом і впровадити його в 
життя.

енерго, водоканал і та ін.), що подані в позов-
ному провадженні після cкасування судових 
наказів;

 д) спори, що виникають із сімейних правовідно-
син, в т. ч. поділ майна подружжя, аліментні 
зобов’язання. 

Наступний невід’ємний етап проекту – прове-
дення навчання суддів з практики застосування 
закону і вирішення вказаних спорів (практика 
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ, Верховного Суду 
України, постанови пленумів, інформаційні листи), 
а також вироблення алгоритму ведення поперед-
нього судового засідання та імплементація меха-
нізмів досудового врегулювання.

З метою підготовки та застосування зразків про-
цесуальних документів досудового врегулювання 
в попередньому судовому засіданні (ухвали про 
затвердження мирових угод, пам’ятки сторонам)
передбачається проведення навчання помічників 
суддів та секретарів судового засідання. 

З огляду на особливості роботи Івано-
Франківського міського суду, зважаючи на канад-

ський досвід, планується розробити пам’ятки для 
сторін спору. Такі пам’ятки також отримають пра-
цівники апарату суду для роботи з позовними 
заявами, що надходитимуть до відділу прийому і 
реєстрації (канцелярії) суду.

Через те що у процесі вирішення спору, окрім 
судді, який головує на засіданні, є учасники судо-
вого процесу, а саме сторони у справі, то для 
досягнення їх примирення необхідно провести 
роботу з роз’яснення цілей та перспектив проек-
ту, зокрема з представниками адвокатських 
об’єднань, банківських та страхових установ, 
оскільки більшість справ стосуватиметься саме 
їхніх інтересів та інтересів їх клієнтів.

Важливе значення для реалізації проекту мати-
ме широке інформування громадськості про пер-
спективи застосування механізмів досудового 
врегулювання спорів через засоби масової інфор-
мації.

Успішна реалізація проекту сприятиме поліп-
шенню показників роботи суду та підвищенню 
рівня довіри суспільства до судової системи в 
цілому.

Петро Черепій, 
голова Івано-Франківського окружного адміністративного суду
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