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У дисертаційному дослідженні представлене теоретичне узагальнення

та нове вирішення наукового завдання, що полягає у вдосконаленні правових

засад та нормативно-правового регулювання механізму виникнення, зміни та

припинення трудових правовідносин із суддями у контексті судової реформи.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретико-

правових засад та нормативного забезпечення виникнення, зміни та

припинення трудових правовідносин із суддями в контексті судової реформи.

У процесі аналізу нормативно-правової регламентації порядку формування

корпусу суддів вивчено підходи до тлумачення понять «суддівський корпус»,

«корпус суддів», «суддівське співтовариство», що застосовуються в

законодавстві та науковій літературі, надано власне трактування вказаних

правових категорій. На основі міжнародних стандартів щодо формування

суддівського корпусу сформульовано основні програмні засади добору

суддів, які повинні бути покладені в основу національного законодавства.

Досліджено нормативні вимоги до особи, яка претендує на участь у

доборі до суддівського корпусу відповідно до нового Закону України «Про

судоустрій і статус суддів» 2016 року, проаналізовано їх з точки зору

відповідності міжнародним стандартам, внесено пропозиції щодо

вдосконалення. Систему вимог до кандидатів на посаду судді розглянуто з

позиції аналізу категорії «громадянський стан» та його елементів. На основі
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вивчення генезису нормативного регулювання професійної підготовки суддів

в Україні визначено необхідність прийняття програми спеціальної підготовки

кандидатів на посаду судді та регламентації процедури добору претендентів

на таку підготовку.

Характеризуючи умови та підстави виникнення трудових

правовідносин з суддями, вставлено, що судді, незважаючи на свій

спеціальний правовий статус, є працівниками, відповідно, на них

поширюються норми трудового законодавства, якщо інше не встановлено

спеціальними нормами. Розглянуто підстави та умови виникнення трудових

правовідносин суддів через призму доктрини трудового права.

Проаналізовано підходи до тлумачення юридичних фактів, визначено ознаки

юридичних фактів у трудовому праві, що стосуються виникнення трудових

правовідносин із суддями. Виокремлено фактичний склад для виникнення

трудових правовідносин з суддями, що включає такі юридичні факти:

1) проходження спеціальної перевірки; 2) проходження спеціальної

підготовки; 3) складання кваліфікаційного іспиту; 4) проходження

конкурсного відбору; 5) призначення на вакантну посаду (укладення

трудового договору).

На основі дослідження порядку добору суддів обґрунтовано

необхідність вдосконалення законодавства, що регулює стадії добору та

призначення на посаду судді з метою спрощення відповідної процедури

формування суддівського корпусу та усунення дублювань окремих

спеціальних перевірок кандидатів. Охарактеризовано сутність правової

категорії «призначення судді на посаду», яка не ототожнюється з виданням

Указу Президента України, а означає надання рекомендації (подання) на

право заміщення вакантної посади судді Вищою радою правосуддя

відповідно до рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що

підлягає подальшому погодженню Президентом України шляхом видання

відповідного Указу. Наведено аргументи щодо необхідності передання

остаточного права у призначенні суддів на посаду Вищій раді правосуддя.
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Значну увагу приділено аналізу одного з найважливіших етапів добору

суддів – проведення конкурсу на заміщення вакантних посад суддів.

Удосконалено зміст поняття «конкурс на заміщення вакантної посади судді»

як спеціальний спосіб добору професійних суддів, що передбачає оцінку

ділових та особистих моральних якостей претендента на засадах

об’єктивності, гласності, змагальності та недискримінації з метою перевірки

відповідності особи вимогам, що ставляться для зайняття посади судді та

забезпечення зайняття посади кращим з кандидатів.

Встановлено, що особливу роль у динаміці трудових правовідносин

суддів відіграють правозмінюючі юридичні факти, зокрема такі, що мають

наслідком переведення судді. Обґрунтовано, що окремою складовою

принципу незмінюваності суддів є неможливість будь-якого переведення

судді проти його волі. Здійснено класифікацію переведень суддів в Україні

на підставі аналізу законодавчих положень. Проведено дослідження

міжнародних стандартів та зарубіжного досвіду щодо суддівської кар’єри, а

також встановлено основні гарантії для заохочення суддів реалізовувати

суддівську кар’єру, до яких віднесено: 1) встановлення та гарантування права

на просування по службі; 2) регламентацію заохочень, що впливають на

суддівську кар’єру; 3) матеріальні заохочення для суддів.

На основі характеристики загальних підстав припинення повноважень

судді  здійснено розмежування категорій «припинення повноважень судді»

та «звільнення з посади судді», внесено пропозиції щодо визначення окремих

підстав припинення повноважень підставами для звільнення судді з посади та

навпаки. Проаналізовано підстави для припинення повноважень суддів,

визначені законодавством, та процедуру припинення трудових

правовідносин за кожною із підстав. Досліджено додаткові підстави

припинення повноваження суддів, закріплені у розділі «Перехідні

положеннях» Конституції України.

Встановлено, що на відміну від припинення повноважень, яке

здійснюється за наявності відповідного юридичного факту за наказом голови
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суду, для звільнення судді з посади необхідно волевиявлення самого судді та

Вищої ради правосуддя або лише Вищої ради правосуддя. Обґрунтовано, що

звільнення судді внаслідок неспроможності виконувати повноваження за

станом здоров’я буде законним лише у випадку, якщо суддя не має

можливості виконувати повноваження протягом тривалого часу або постійно,

а не лише в межах невеликого періоду тимчасової непрацездатності.

Аргументовано необхідність закріплення права Вищої ради правосуддя

ініціювати звільнення судді як такого, що неспроможний виконувати

повноваження за станом здоров’я.

Ключові слова: судова влада, судова реформа, корпус суддів, добір

суддів, спеціальна перевірка, спеціальна підготовка, кваліфікаційний іспит,

вимоги до суддів, граничний вік, компетентність, конкурс, кваліфікаційне

оцінювання, досьє судді, переведення.
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ANNOTATION

Romaniuk R.V. The emergence, change and termination of labor

relations with judges. – The qualifying scientific work on the rights of

manuscripts.

Thesis for a Candidate Degree in Law Sciences in the specialty 12.00.05

“Labor law; social security law” (081 – Law) – Volodymyr Dahl East Ukrainian

National University. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of the

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018.

The dissertation presents a theoretical synthesis and a new solution to the

scientific problem, which is in the improving of the legal framework and legal

regulation of the mechanism for the emergence, change and termination of labor

relations with judges in the context of judicial reform.

The dissertation is devoted to the complex research of theoretical and legal

principles and normative maintenance of the emergence, change and termination of

labor relations with judges in the context of judicial reform.

During the analysis of the regulatory legal regulation of the formation of the

body of judges we have studied approaches to the interpretation of such concepts

as "judicial corps", "body of judges", "judicial community" These concepts are

often used in the legislation and scientific literature, provided their own

interpretation of the specified legal categories. The main program principles for the

selection of judges, which should be the basis of national legislation, are

formulated on the basis of international standards on the formation of a judiciary.

The regulatory requirements to a person, who wants to apply for

participation in the selection of the judiciary in accordance with the new Law of

Ukraine "On the Judiciary and Status of Judges" of 2016 were studied. Besides,

they were analyzed in terms of compliance with international standards,  and some

proposals for improvement have been made either.
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The system of requirements for candidates for a judge's position is

considered from the standpoint of the analysis of the category "civil status" and its

elements.

The necessity of adopting a program of special training for candidates for the

position of judge and regulating the procedure for selecting applicants for such

training is determined, on the basis of the study of genesis of normative regulation

of professional training of judges in Ukraine. Describing the conditions and

grounds for the emergence of labor relations with judges, it is defined that judges,

despite their special legal status, are employees, accordingly, they are subjects to

the norms of labor legislation, unless otherwise is stipulated by special rules. The

grounds and conditions of the emergence of labor judicial relations of judges

through the prism of the doctrine of labor law are studied. Different approaches to

the interpretation of legal facts were analyzed. Features of legal facts in labor law,

concerning the emergence of labor relations with judges, were defined as well. The

actual compound for the emergence of labor relations with judges, which includes

the following legal facts, is singled out: 1) passing special check; 2) special

training; 3) compiling a qualification examination; 4) passage of the competitive

selection; 5) appointment to a vacant position (signing of an employment contract).

On the basis of the study of the selection procedure of judges, the necessity

of improving the legislation is substantiated. It regulates the stages of selection and

appointment for a position of a judge with the aim of facilitating the appropriate

procedure for the formation of the judiciary and eliminating duplications of

individual special checks of candidates. The essence of the legal category

"appointment to the position of a judge" was characterized. It is not identified with

the publication of the Presidential Decree, but it means the provision of a

recommendation (submission) for the right to replace a vacant position of a judge

by the High Council of Justice, in accordance with the recommendation of the

High Qualifications Commission of Judges of Ukraine, which is a subject to

further approval by the President of Ukraine by issuing the relevant Decree.
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Arguments about the necessity of transferring the final right to appoint judges to

the position of the High Council of Justice are given in this study.

A considerable attention is paid to the analysis of one of the most important

stages of selection of judges - the holding of a competition for the replacement of

vacant positions of judges. The content of the concept of "competition for the

replacement of a vacant position of a judge" has been improved as a special way of

selecting professional judges. It provides evaluating the applicant's business and

personal moral qualities on the basis of objectivity, transparency, adversarial and

non-discrimination in order to verify the compliance of the person with the

requirements for the job of a judge and to ensure that the position is best placed

among the candidates.

It is defined that lawful facts played a special role in the dynamics of labor

relations of judges, in particular those ones that resulted in the transferring of a

judge. It is substantiated that the separate component of the principle of

immutability of judges is the impossibility of any transfer of a judge against his

will. The classification of judges' transmissions in Ukraine on the basis of an

analysis of the legal provisions is made. The study of international standards and

foreign experience in the field of judicial career has been conducted, as well as the

main guarantees for encouraging judges to carry out a judicial career, which

include: 1) the establishment and guarantee of the right to promotion; 2) regulation

of incentives affecting a judge's career; 3) material incentives for judges.

A distinction was made between the categories of "termination of powers of

a judge" and "dismissal of a judge" on the basis of the general grounds for

terminating the powers of the judge. Certain proposals for the definition of certain

grounds for termination of authority on the grounds for dismissal of a judge from

office and vice versa were made. The grounds for termination of powers of judges,

determined by the legislation, and the procedure for termination of labor relations

for each of the grounds have been analyzed. Additional grounds for terminating the

powers of judges are set out in the section "Transitional Provisions" of the

Constitution of Ukraine.
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It is determined that, unlike the termination of powers, which is carried out

in the presence of an appropriate legal fact upon the order of the court chairman,

for the release of a judge from his position it is necessary the will of the judge and

the High Council of Justice or only the High Council for Justice.

It is substantiated that the dismissal of a judge as a result of his inability to

exercise his authority due to his health state will be lawful only if the judge is not

able to exercise his authority for a long time or for a period of time, and not only

within a short period of temporary disability. The necessity of securing the right of

the High Council of Justice to initiate the dismissal of a judge as incapable of

fulfilling his authority for health reasons is proved.

Key words: judicial authority, judicial reform, body of judges, selection of

judges, special examination, special training, qualification examination,

requirements to judges, age limit, competence, competition, qualification

examination, judge's dossier, transfer.
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ВСТУП

Актуальність теми. Розвиток правової системи України зумовлює

необхідність становлення незалежної та авторитетної судової влади, покликаної

забезпечувати захист прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина,

здійснювати правосуддя на засадах рівності, демократизму, гуманності та

справедливості. Стан судової системи та професійного рівня суддівського корпусу

значною мірою є показником демократичності держави та суспільства.

Нормативно-правове регулювання виступає основою судової системи та має

першочергове значення в контексті формування корпусу професійних суддів. При

цьому таке регулювання фактично здійснюється на двох рівнях – міжнародному та

національному. На міжнародному рівні, зокрема, встановлюються основні

міжнародні стандарти правового статусу суддів та суддівської діяльності загалом.

Правосуддя – основа для захисту прав, свобод та законних інтересів людини,

що є основоположним для соціальної, демократичної, правової держави, якою

Україна  виступає відповідно до ст. 1 Основного Закону. При цьому згідно з

частинами 1 і 2 ст. 124 Конституції правосуддя в нашій державі здійснюється

виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій

іншими органами чи посадовими особами не допускається. Відповідно,

ефективний, належний та дієвий захист прав, свобод та законних інтересів осіб

безпосередньо залежить від стану судової системи та кадрового її забезпечення, а

професійний добір суддівського корпусу відіграє в цьому процесі ключову роль.

Особливої актуальності дослідження правового становища суддів набуває в

аспекті судової реформи, яка почалася з проголошенням незалежності України та

триває й до сьогодні. Прийняття у 2016 році нового Закону України «Про

судоустрій і статус суддів» було покликане визначити особливості правового

статусу суддів, у тому числі і як суб’єктів трудового права. Водночас, названий

Закон не врегулював повною мірою систему кадрового забезпечення судової влади

та особливості динаміки трудових правовідносин суддів, що зумовлює

необхідність подальшого дослідження трудо-правового статусу професійних

суддів в Україні.



4

У процесі реформування судової системи України необхідно  першочергову

увагу приділяти питанням ефективного врегулювання корпусу професійних суддів,

зокрема порядку набуття, здійснення і припинення суддівських повноважень.

Процедура підбору кадрів кандидатів на посаду професійного судді полягає в

доборі осіб, які найбільш здатні з точки зору і професійних, і особистих якостей

здійснювати функції судової влади.

Особливий правовий статус суддів як суб’єктів трудового права пов’язаний,

у першу чергу, зі спеціальними вимогами до кандидатів, специфічним каталогом

прав та обов’язків і підвищеною відповідальністю за вчинення протиправних дій.

Реальна незалежність та неупередженість суддів при прийнятті рішень повинна

забезпечуватись і додатковими гарантіями для суддів у сфері праці, особливо щодо

матеріального їх забезпечення та підстав і процедури звільнення та припинення

повноважень.

У науковій літературі аналізу умов та підстав виникнення трудових

правовідносин вченими приділялася значна увага. Проте щодо суддів як

спеціальної категорії працівників такі концептуальні дослідження практично

відсутні, особливо після проведення судової реформи та зміни правової

регламентації статусу судді та порядку добору суддів, що також зумовлює

актуальність обраної теми.

Теоретичну основу дисертаційного дослідження становлять наукові праці

таких науковців, як В.М. Андріїв, А.В. Андрушко, Л.В. Бойцова, А.Л. Борко,

В.Д. Бринцев, С.Я. Вавженчук, С.В. Венедіктов, Ю.М. Гришина, В.В. Єрьоменко,

В.О. Журавель, Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, О.В. Карпушова, В.Л. Костюк,

В.В. Кривенко, О.Л. Кучма, М.І. Логвиненко, С.С. Лукаш, Н.М. Лукашева,

В.Т. Маляренко, І.Є. Марочкін, В.М. Мартиненко, М.Г. Мельник, Н.О. Мельничук,

О.В. Москаленко, Л.М. Москвич, Н.М. Неумивайченко, С.Ю. Обрусна,

О.М. Обушенко, С.М. Прилипко, Н.В. Радутна, О.В. Саленко, І.Л. Самсін,

Л.М. Силенко, О.В. Тищенко, С.М. Черноус, Н.В. Шелевер, Н.О. Шукліна,

В.І. Щербина, О.А. Яковлєв, О.М. Ярошенко та інші.
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Незважаючи на те, що проблеми трудової діяльності суддів уже були

предметом вивчення вчених, рівень наукового забезпечення даної проблематики

залишається недостатнім. Так, малодослідженими є питання професійної

підготовки, а також підстави зміни трудових правовідносин суддів, зокрема, при

просуванні по службі. Не повною мірою вивчено процедурні аспекти призначення

суддів, а також юридичні гарантії при розірванні з ними трудових правовідносин,

особливо в контексті нового Закону України «Про судоустрій і статус суддів». При

цьому лише належна законодавча регламентація статусу суддів, у тому числі

трудо-правового, є визначальною для становлення дійсно незалежної судової

влади, здатної забезпечити реальний захист прав і свобод, законних інтересів

людини та громадянина. Усе вищевикладене й зумовлює актуальність обраної

теми.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація

виконана на кафедрі правознавства Східноукраїнського національного

університету імені Володимира Даля згідно з кафедральними темами: «Актуальні

проблеми права щодо інтеграції України до міжнародних стандартів», «Проблеми

розвитку вітчизняного законодавства та імплементації в Україні норм

міжнародного та європейського права».

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого

розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015

року № 5/2015, Стратегії розвитку наукових досліджень Національної академії

правових наук України на 2016–2020 рр., схваленої постановою загальних зборів

Національної академії правових наук України від 3 березня 2016 року.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є

комплексне вивчення особливостей виникнення, зміни та припинення трудових

правовідносин суддів, визначення основних закономірностей механізму

формування суддівського корпусу, розробка на основі аналізу доктринальних

підходів, чинного законодавства та практики його застосування висновків та

пропозицій щодо вдосконалення нормативного забезпечення трудо-правового

статусу суддів.
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Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно вирішити такі

основні дослідницькі завдання:

– визначити поняття «суддівський корпус», його сутність та співвідношення

із суміжними категоріями;

– охарактеризувати особливості міжнародно-правового регулювання

формування корпусу суддів та розкрити стан нормативно-правового забезпечення

системи формування корпусу професійних суддів в Україні у контексті судової

реформи;

– систематизувати вимоги до кандидата на посаду судді, здійснити їх

порівняльно-правовий аналіз;

– визначити особливості професійної підготовки суддів та основні проблеми,

що виникають при їх здійсненні;

– узагальнити умови та підстави виникнення трудових правовідносин із

суддями, здійснити їх розмежування;

– охарактеризувати основні юридичні факти, що є підставою виникнення,

зміни та припинення трудових правовідносин суддів;

– здійснити аналіз процедури добору професійних суддів, охарактеризувати

основні етапи добору;

– визначити особливості зміни трудових правовідносин суддів;

– розкрити підстави та порядок припинення трудових правовідносин із

суддями, охарактеризувати підстави та порядок звільнення суддів;

– узагальнити юридичні гарантії при звільненні та припиненні повноважень

суддів;

– внести пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства стосовно

правового регулювання виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин

із суддями.

Об’єктом дослідження є відносини, що виникають у процесі формування

суддівського корпусу в Україні, зокрема відносини щодо призначення,

переведення, звільнення суддів та припинення їх повноважень.
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Предметом дослідження є сукупність правових норм, що регулюють

виникнення, зміну та припинення трудових правовідносин з суддями.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань

використовувались, зокрема, такі методи: діалектичний, історичний, порівняльно-

правовий, формально-логічний та інші методи пізнання процесів і явищ, а також

спеціальні юридичні методи граматичного розгляду та тлумачення правових норм.

За допомогою діалектичного методу визначено особливості правового

регулювання формування суддівського корпусу в умовах судової реформи,

систему вимог до суддів (підрозділи 1.1, 1.2), порядок добору та призначення на

посаду судді (підрозділ 2.2), процедуру припинення повноважень суддів та

звільнення судді з посади (підрозділи 3.1, 3.2). Формально-логічний метод

використовувався при встановленні міжнародних стандартів у сфері професійного

добору суддів (підрозділ 1.1), умов та підстави виникнення трудових

правовідносин із суддями (підрозділ 2.1). За допомогою логіко-семантичного

методу поглиблено понятійний апарат. Порівняльно-правовий метод застосовано в

контексті встановлення напрямків удосконалення нормативної регламентації

формування суддівського корпусу (підрозділи 1.1, 1.2), визначення юридичних

гарантій при звільненні та припиненні повноважень суддів (підрозділ 3.3).

Історичний метод дав можливість дослідити генезис правового регулювання

формування корпусу суддів (підрозділ 1.1), а також професійної підготовки суддів

(підрозділ 1.3). Метод тлумачення правових норм дозволив сформулювати

пропозиції щодо удосконалення законодавства у сфері виникнення, зміни та

припинення трудових правовідносин суддів.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є

першим у вітчизняній науці трудового права спеціальним комплексним

дослідженням механізму виникнення, зміни та припинення трудових

правовідносин суддів у контексті судової реформи в Україні, в якому

проаналізовано міжнародні стандарти формування суддівського корпусу,

визначено й обґрунтовано нові підходи до вдосконалення законодавства у
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відповідній сфері. Найповніше наукова новизна дослідження відображена в

наступних положеннях:

уперше:

– здійснено комплексний аналіз системи вимог до кандидата на посаду судді

відповідно до нового Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 2016 року та

в контексті судової реформи;

– сформульовано та розмежовано підстави та умови виникнення трудових

правовідносин суддів;

– визначено фактичний склад, що обумовлює виникнення трудових

правовідносин із суддями та включає наступні юридичні факти: 1) проходження

спеціальної перевірки; 2) проходження спеціальної підготовки; 3) складання

кваліфікаційного іспиту; 4) проходження конкурсного відбору; 5) призначення на

вакантну посаду (укладення трудового договору);

– обґрунтовано сутність правової категорії «призначення судді на посаду»,

яка не ототожнюється з виданням Указу Президента України, а означає надання

рекомендації (подання) на право заміщення вакантної посади судді Вищою радою

правосуддя відповідно до рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів

України, що підлягає подальшому погодженню Президентом України шляхом

видання відповідного Указу;

– визначено та запропоновано нормативно закріпити правові наслідки

відмови судді від складення присяги;

– обґрунтовано необхідність зміни окремих етапів добору та призначення на

посаду судді, визначених законодавством, з метою спрощення процедури

формування суддівського корпусу;

– сформульовано правові наслідки скасування рішення суду про визнання

судді безвісно відсутнім або оголошення померлим, про визнання судді обмежено

дієздатним або недієздатним у контексті динаміки трудових правовідносин;

удосконалено:

– дефініції понять «суддівський корпус України», «конкурс на заміщення

вакантної посади судді», «формування корпусу суддів», «суддівське
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співтовариство» та ін.;

– систему гарантій для заохочення суддів реалізовувати суддівську кар’єру,

яка включає: 1) встановлення та гарантування права на просування по службі;

2) регламентацію заохочень, що впливають на суддівську кар’єру; 3) матеріальні

заохочення для суддів;

– співвідношення підстав припинення повноважень суддів та підстав

звільнення судді з посади;

– сутність змісту правової категорії «грубе чи систематичне нехтування

обов’язками суддею», яку визначено складовою істотного дисциплінарного

проступку, що зумовлює недоцільність її виділення як окремої підстави звільнення

суддів;

– обґрунтовано необхідність передання остаточного права у призначенні

суддів на посаду Вищій раді правосуддя, а також закріплення права Вищої ради

правосуддя ініціювати звільнення судді як такого, що неспроможний виконувати

повноваження за станом здоров’я;

дістали подальшого розвитку:

– дослідження ознак юридичних фактів у трудовому праві, що впливають на

виникнення трудових правовідносин суддів;

– позиція щодо нормативного закріплення можливості звільнення судді з

посади у разі ліквідації чи реорганізації суду, в якому суддя обіймає посаду, лише у

разі незгоди судді на його переведення до іншого суду відповідної спеціалізації та

рівня, а в разі відсутності вакантної посади судді в такому суді – незгоди на

переведення до будь-якого іншого суду;

– аргументи щодо необхідності повернення Вищій кваліфікаційній комісії

суддів права розглядати дисциплінарні провадження щодо суддів, а оскарження

відповідних рішень закріпити за Вищою радою правосуддя, оскільки наявність

обох повноважень у Вищої ради правосуддя зумовлює поєднання в одному органі

функцій дисциплінарного і контролюючого органу.

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що

сформульовані в роботі висновки і пропозиції можуть бути використані:
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а) у науково-дослідній роботі – для подальшого дослідження правового

регулювання виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин із суддями;

б) у правотворчій діяльності – для вдосконалення чинного законодавства, а

також при розробці проектів нормативно-правових актів, що регламентують

питання формування суддівського корпусу;

в) у правозастосуванні – для забезпечення ефективної реалізації відповідних

норм при доборі суддів, їх переведенні, звільненні або припиненні повноважень;

г) у навчальному процесі – при підготовці окремих розділів підручників,

навчальних посібників.

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, положення і

висновки, що складають суть дисертації і виносяться на її захист, отримано та

сформульовано здобувачем особисто. Автором проведений аналіз літератури,

визначена тема і завдання дослідження, зібраний морфологічний матеріал і

здійснена його обробка. Самостійно сформульовані висновки і практичні

рекомендації, написані та оформлені усі розділи дисертації.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки

дисертації оприлюднено на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних

конференціях: «Актуальні проблеми реформування системи законодавства

України» (м. Запоріжжя, 27–28 січня 2017 року); «Пріоритетні напрямки розвитку

правової системи України» (м. Львів, 27–28 січня 2017 року).

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладено у

шести статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях України та наукових

періодичних виданнях інших держав, та двох тезах наукових повідомлень на

науково-практичних конференціях.

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації, вступу, 3

розділів, поділених на 9 підрозділів, висновків до розділів, узагальнюючих

висновків і додатків. Загальний обсяг дисертаційного дослідження складає 258

сторінок, з них основного тексту – 210 сторінок. Список використаних джерел

включає 199 найменувань і займає 25 сторінок.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

СУДОВОЇ ВЛАДИ

1.1 Нормативно-правова регламентація порядку

формування корпусу суддів

Відповідно до п. 14 ст. 92 Конституції України судоустрій, судочинство та

статус суддів визначаються виключно законами України [59]. З огляду на це,

нормативно-правове регулювання є основою судової системи та має

першочергове значення в контексті формування корпусу професійних суддів. При

цьому таке регулювання фактично здійснюється на двох рівнях – міжнародному

та національному. На міжнародному рівні, зокрема, встановлюються основні

міжнародні стандарти правового статусу суддів та суддівської діяльності,

загалом. При цьому його дослідження має особливо важливе значення в контексті

триваючої в Україні судової реформи.

Ефективність судової системи, яка є основою захисту прав і свобод людини

і громадянина в Україні, значною мірою визначається суб’єктами, що здійснюють

правосуддя, тобто суддями. З огляду на це, питання порядку формування

суддівського корпусу є одним з найбільш актуальних в аспекті судової реформи.

З моменту проголошення незалежності України відбувається постійний пошук

оптимальних моделей професійного добору суддів, про що свідчить, зокрема,

наявність на сьогодні вже четвертого за рахунком Закону, що визначає основи

судової системи, – Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня

2016 року [137].

Як слушно вказує С.Ю. Обрусна, пошук ефективної моделі функціонування

суддівського корпусу на сьогодні здійснюється як у напрямку поглиблення

правової думки, так і розвитку законодавства. Вказаний напрямок діяльності

також є ключовим у період проведення судово-правової реформи, адже тільки

високопрофесійний і високоморальний суддівський кадровий склад може повною
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мірою захистити права, свободи і законні інтереси всіх суб’єктів правовідносин,

повноцінно виконувати роль суспільного арбітра при розв’язанні конфліктів [89,

с. 318].

Згідно із преамбулою Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

правосуддя в Україні функціонує на засадах верховенства права відповідно до

європейських стандартів і забезпечує право кожного на справедливий суд [137].

Верховним Судом України у постанові Пленуму Верховного Суду України «Про

застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 01 листопада

1996 року № 9 також наголошено,  що судова діяльність має бути спрямована на

захист конституційних прав і свобод від будь-яких посягань шляхом забезпечення

своєчасного та якісного розгляду конкретних справ. При цьому слід мати на увазі,

що згідно із ст. 22 Конституції України закріплені в ній права і свободи людини й

громадянина не є вичерпними [127].

Отже, правосуддя виступає основою для захисту прав, свобод та законних

інтересів людини, що є основоположними для соціальної, демократичної,

правової держави, якою проголошена Україна відповідно до ст. 1 Основного

Закону [59]. При цьому згідно з частинами 1, 2 ст. 124 Конституції України

правосуддя в нашій державі здійснюється виключно судами. Делегування

функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи

посадовими особами не допускається [59]. Відповідно, ефективний, належний та

дієвий захист прав, свобод та законних інтересів осіб безпосередньо залежить від

стану судової системи та кадрового її забезпечення. Таким чином, професійний

добір суддівського корпусу відіграє в цьому процесі ключову роль.

Процедура добору, його якісні результати залежать від нормативно-

правового забезпечення цього процесу, а також правових основ статусу суддів,

що визначені міжнародними стандартами та національним законодавством. Як

наголошує В.О. Журавель, нормативно-правові акти, з одного боку, відображають

традиційні суспільні погляди, а з іншого – визначають та формують їх [42, с. 226].

Погоджуємось у цьому контексті з позицією О.В. Карпушової, яка

справедливо вказує, що належним чином впорядковане нормативно-правове
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забезпечення організації праці суддів зумовлює також ефективність діяльності

судової гілки влади в державі в цілому та забезпечує належний рівень правосуддя

і захисту прав та інтересів кожного члена суспільства [50, с. 80]. Аналогічну

позицію висловлює Л.М. Москвич, на думку якої ефективна судова система – це

можливість отримати реальний захист своїх прав та інтересів, який буде

здійснено в законному, обґрунтованому судовому рішенні [87].

Зазначена позиція підтверджується і законодавчими нормами. Так, згідно із

ст. 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суд, здійснюючи

правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на

справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і

законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість

яких надана Верховною Радою України [137].

Виносять судові рішення не установи суду чи якісь інші інститути судової

влади, а конкретні люди, яких відповідно до передбаченої законом процедури

наділено таким правом, – професійні судді. І саме від їх професіоналізму,

правосвідомості залежить якість судового рішення [87]. Отже, в процесі

реформування судової системи нашої держави необхідно першочергове значення

приділяти саме питанням ефективного врегулювання процедури формування

корпусу професійних суддів, зокрема порядку набуття, здійснення і припинення

суддівських повноважень.

Однак, перш ніж перейти до аналізу нормативно-правового забезпечення

професійного добору суддів, необхідно визначитись із сутністю поняття

«суддівський корпус» або «корпус суддів», що застосовується в законодавстві та

науковій літературі, коли мова йде про представників судової влади. Слід

відзначити, що діючий Закон України «Про судоустрій і статус суддів» не містить

терміна «суддівський корпус», на відміну, наприклад, від Закону України «Про

статус суддів» від 15 грудня 1992 року, ст. 16 якого вказувала, що формування

суддівського корпусу здійснюється через кваліфікаційні комісії суддів [135].

Однак термін «корпус суддів» застосовується в інших законодавчих актах.

Зокрема у ст. 1 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» від 21 грудня
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2016 року зазначено: «Вища рада правосуддя є колегіальним, незалежним

конституційним органом державної влади та суддівського врядування, який діє в

Україні на постійній основі для забезпечення ... формування доброчесного та

високопрофесійного корпусу суддів...» [117]. При цьому глава 2 вказаного Закону

носить назву «Участь у формуванні суддівського корпусу». Ряд інших

підзаконних актів також для визначення сукупності професійних суддів

застосовує термін «суддівський корпус» чи «корпус суддів». Проте при цьому  у

законодавстві відсутнє тлумачення даного поняття. З огляду на це, розглянемо

підходи до аналізу даного поняття в наукових дослідженнях.

С.Ю. Обрусна вказує, що слово «корпус» означає сукупність осіб якогось

одного фаху, службового становища тощо (дипломатичний, кореспондентський

корпус). До сукупності осіб, що здійснюють правосуддя також можна застосувати

вказане поняття [89, с. 319].

В.Д. Іванов зазначає, що словосполучення «суддівський корпус» – це

сукупність діючих суддів та суддів, що перебувають у відставці (почесні судді)

[110, с. 225].

Отже, в загальному розумінні суддівський корпус – це сукупність всіх осіб,

які у визначеному законом порядку набули статус судді та виступають носіями

судової влади в державі. Проте варто погодитись з позицією С.В. Прилуцького,

який вважає необхідним «чітко розмежовувати категорії «корпус професійних

суддів» та «суддівський корпус». Як зазначає автор, категорія «суддівський

корпус» має загальний характер та охоплює собою професійних суддів загальних

судів, суддів Конституційного Суду України, присяжних та народних засідателів,

у той час як термін «корпус професійних суддів» включає в себе виключне, тобто

визначене законом коло суддів –лише професійних суддів судів загальної

юрисдикції [112, с. 16].

Отже, корпус суддів України включає всіх суддів, які відповідно до вимог

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» пройшли професійний відбір та

трудовою функцією яких є здійснення правосуддя.
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С.Ю. Обрусна визначає добір суддівських кадрів як сукупність процедур із

добору кандидатів на посаду судді на основі аналізу й оцінки їх професійних,

особистих якостей, ступеня відповідності вимогам, що визначені законом та

відбір найбільш підготовлених для виконання посадових обов’язків [89, с. 319].

На думку Л.Г. Мельника, кадрове забезпечення діяльності судів – це сукупність

процедур, пов’язаних із гарантуванням реалізації вимоги професійності

персоналу судів, а саме: суддів, працівників апарату судів та інших [80, с. 11-12].

Підтримуємо думку С.В. Прилуцького стосовно того, що формування

корпусу професійних суддів – це упорядкований процес кадрового забезпечення

судової влади, що виражається у механізмі набуття та припинення суддівських

повноважень. Він являє собою замкнутий цикл обігу судової влади, що

починається з моменту надання особі судових повноважень та завершується їх

припиненням [50, с. 8]. Також необхідно наголосити на тому, що це динамічний,

безперервний процес. Судді призначаються на посади, після звільнення чи

відставки на їх місця призначаються нові судді. Таким чином, існує безперервний

кадровий рух професійного складу судів.

Правове регулювання процедури формування професійного корпусу суддів

здійснюється не лише на національному рівні, але й за допомогою численних

міжнародних стандартів у цій сфері. Погоджуємося з О.В. Карпушовою, що

міжнародно-правові стандарти у сфері праці суддів у концентрованому вигляді

відображають особливості міжнародно-правового регулювання праці суддів та

являють собою основні принципи й засади, на яких базуються норми щодо

організації та здійснення правосуддя, гарантії охорони та захисту трудових і

професійних прав суддів, забезпечення належного рівня їхнього соціального та

правового статусу, які закріплюються у нормах міжнародного права як

загального, так і спеціального характеру [50, с. 81-82].

При цьому слід наголосити, що міжнародні стандарти взаємодіють не лише

з галуззю права (декількох галузей права), до якої вони належать, а й з усією

правовою системою загалом, тими суспільними відносинами, які регулюються
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відповідними галузевими правовими інститутами й нормами та в яких

відображено природу самих правових відносин [109, с. 241].

Наприклад, як справедливо вказує О.В. Саленко, аналіз окремих інститутів

судоустрою та статусу суддів як елемента судової системи засвідчує, що

міжнародні стандарти в цій сфері стосуються не лише законодавчих положень,

якими регулюються ці окремі інститути судочинства, а й системи національного

законодавства про судоустрій і статус суддів та системи національного права в

цілому, а також певних конституційних інститутів (президента, парламенту) та

інших суспільних відносин [163, с. 264].

Значна кількість міжнародних стандартів у сфері правового регулювання

формування суддівського корпусу зумовлює необхідність здійснення їх

класифікації.

Так, В.Д. Бринцев пропонує класифікувати міжнародно-правові стандарти у

сфері праці суддів на: 1) комплексні стандарти, що закріплюють правила розгляду

судових справ і загальні принципи (справедливість, неупередженість, публічність,

відкритість, рівність усіх перед законом (судом) тощо); 2) стандарти побудови

системи судових органів (самостійність суду, незалежність суддів, єдність судової

системи, доступність структур судової влади для всіх верств населення

тощо) [14, с. 36-37].

О.В. Карпушова міжнародні стандарти щодо праці суддів розподіляє на дві

групи: 1) правові вимоги до суддів та 2) гарантії щодо діяльності суддів. При

цьому вчена слушно вказує, що деякі стандарти можна віднести як до вимог щодо

особи, яка обіймає посаду судді, так і до гарантій діяльності судді, оскільки вони

кореспондують один одному. Наприклад, незалежність судді виступає і як

гарантія з боку держави, яка забезпечується визначеною законодавством

незалежністю від інших органів державної влади у прийнятті рішень, відповідним

рівнем матеріального забезпечення тощо, а також і як вимога до особи судді, що

проявляється у його обов’язку приймати рішення незалежно від будь-яких

зовнішніх впливів чи інтересів [50, с. 98].
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У свою чергу, міжнародні стандарти праці суддів, які закріплюють правові

вимоги до судді, вчена розподіляє на: 1) вимоги до особи судді (кандидат на

посаду судді повинен мати високі моральні якості, відповідну кваліфікацію,

юридичний стаж, пройти відповідний спеціальний конкурсний відбір); 2) вимоги

до діяльності судді, що також доречно поділити на: а) ті, що визначають

професійні якості судді під час виконання своїх обов’язків (незалежність –

обов’язок вирішувати справу, виходячи з власної оцінки фактів, незалежність від

суспільства, колег, сторін процесу, неупередженість, забезпечення рівності усіх

учасників процесу, компетентність і старанність тощо); б) ті, що визначають

морально-етичні норми поведінки судді (чесність і непідкупність, дотримання

морально-етичних норм) [50, с. 99].

Найбільш комплексною та такою, що має практичну цінність, вважаємо

класифікацію міжнародно-правових стандартів суддівської діяльності, здійснену

О.В. Саленко. Науковець пропонує розподілити їх на наступні види: 1) базові

(універсальні) міжнародні стандарти, закріплені в основоположних документах,

що визначають стандарти правової держави, в тому числі і щодо функціонування,

ролі і статусу судової влади, гарантій незалежності суддів; 2) галузеві міжнародні

стандарти щодо праці суддів; 3) міжнародні стандарти стосовно праці суддів,

втілені у практиці міжнародних юрисдикційних органів (практиці Європейського

суду з прав людини та прецедентах Суду Європейського Союзу) [163, с. 266].

При цьому вчена окремо виділяє такі міжнародні стандарти: 1) правові

акти, розроблені Організацією Об’єднаних Націй (ООН); 2) документи

Юридичної асоціації країн азійського та тихоокеанського регіону (LAWASIA); 3)

акти Першої світової конференції з незалежності правосуддя; 4) акти

Міжнародної асоціації суддів, зокрема її першої експертної комісії та європейські

стандарти у сфері судоустрою і статусу суддів, що розподілені на наступні групи:

а) принципи та норми, закріплені в міжнародних документах, ухвалених під

егідою Ради Європи; б) загальновизнані міжнародні стандарти Європейського

Союзу; в) акти та рекомендації Європейської асоціації суддів [163, с. 266].
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Виходячи із зазначеної системи актів, проаналізуємо основні міжнародні

стандарти у сфері судоустрою та статусу суддів, зокрема щодо формування

професійного корпусу суддів, виходячи з позиції, що міжнародно-правове

регулювання діяльності праці суддів здійснюється на загальносвітовому (в

основному відповідно до міжнародних документів ООН, а також Міжнародної

асоціації суддів) та європейському рівнях.

На загальносвітовому рівні формуються універсальні міжнародні стандарти

судоустрою та статусу суддів. Основоположне значення для їх створення має

діяльність Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН). Так, відповідно до ст. 10

Загальної декларації прав людини від 10 грудня 1948 року кожна людина з метою

визначення своїх прав та обов’язків, встановлення обґрунтованості висунутого

проти неї кримінального обвинувачення має право на основі повної рівності на те,

щоб її справу було розглянуто незалежним і безстороннім судом прилюдно і з

дотриманням усіх вимог справедливості [45].

Фактично, в даній нормі закладено ключові принципи формування

професійного суддівського корпусу – незалежність та неупередженість суддів.

М.Л.Ентін зазначав, що інституційну основу права на справедливий судовий

розгляд складає вимога, згідно з якою розгляд повинен проводитись «незалежним

і безстороннім судом». Незалежність і неупередженість несумісні з особистою

зацікавленістю, кумуляцією функцій, нездатністю забезпечити виконання свого

рішення, підпорядкованістю виконавчій владі чи недостатнім врахуванням вимог

поділу влади, лояльністю по відношенню до однієї із сторін у справі 198, с. 222-

223.

Майже ідентичною за змістом є норма, встановлена ст. 14 Міжнародного

пакту про громадянські та політичні права від 16 грудня 1966 року: «Кожен має

право при розгляді будь-якого кримінального обвинувачення, що висувається

проти нього, або при визначенні його прав і обов’язків у будь-якому цивільному

процесі на справедливий і прилюдний розгляд справи компетентним, незалежним

і безстороннім судом, створеним на підставі закону» [82]. На підставі аналізу

змісту даної статті можна визначити ще одну важливу засаду формування
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професійного суддівського корпусу – створення його лише на підставі закону,

тобто неможливість делегування функції правосуддя суб’єктам, повноваження

яких законом не передбачають реалізацію завдань судової влади.

Таким чином, у системі міжнародних стандартів незалежність суддів

розглядається як ключова гарантія забезпечення прав людини. Деталізовано

названий принцип у Основних принципах незалежності судових органів,

схвалених резолюціями Генеральної Асамблеї ООН № 40/32 від 29 листопада

1985 року та № 40/146 від 13 грудня 1985 року [94]. Основою незалежності

судових органів, згідно із документом, є наступні положення:

– гарантується державою і закріплюється в конституції або законах

країни; усі державні та інші установи зобов’язані шанувати незалежність судових

органів і дотримуватися її (п. 1);

– судові органи вирішують передані їм справи безсторонньо, на основі

фактів і відповідно до закону, без будь-яких обмежень, неправомірного впливу,

спонукання, тиску, погроз або втручання, прямого чи непрямого (п. 2);

– не повинно мати місця неправомірне чи несанкціоноване втручання в

процес правосуддя (п. 4);

– кожна людина має право на судовий розгляд у звичайних судах або

трибуналах, які застосовують встановлені юридичні процедури (п. 5);

– принцип незалежності судових органів дає судовим органам право і

вимагає від них забезпечення справедливого ведення судового розгляду і

дотримання прав сторін (п. 6) [94].

Водночас, в аспекті забезпечення аналізованого принципу Основні

принципи незалежності судових органів значну увагу приділяють регламентації

кваліфікації, підбору та підготовки суддів, а також умовам служби та звільнення

від посади. Згідно з п. 10 особи, відібрані для судових посад, повинні мати високі

моральні якості і здібності, а також відповідну підбору кваліфікацію в галузі

права [94]. При цьому судді можуть бути тимчасово усунуті від посади або

звільнені тільки з причин їх нездатності виконувати свої обов’язки чи поведінки,

що не відповідає посаді, яку вони займають (п. 18) [94].
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Рекомендації щодо ефективного впровадження Основних принципів

незалежності судових органів, прийняті резолюцією Економічної та Соціальної

Ради ООН 1989/60 та схвалені резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 44/162 від

15 грудня 1989 року [150], деталізують та встановлюють механізм реалізації

аналізованого вище акта. Так, згідно із рекомендацією № 2 жодний суддя не може

бути призначений, обраний чи іншим чином залучений до виконання своїх

обов’язків на умовах або з метою, що несумісні з Основними принципами

незалежності судових органів. Жоден суддя не повинен приступати до роботи в

суді на умовах або з метою, що несумісні з Основними принципами незалежності

судових органів [150].

Водночас, згідно із рекомендацією № 5 держави мають звертати особливу

увагу на необхідність надання певних ресурсів, потрібних для функціонування

судової системи, враховуючи призначення достатньої для рівня завантаженості

справами кількості суддів, забезпечення судів необхідним персоналом та

обладнанням та надання суддям гідного рівня особистої безпеки, пенсійного

забезпечення і заробітної плати [150].

Ще одним важливим документом, який особливу увагу зосереджує на

правовій регламентації формування суддівського корпусу та, зокрема,

незалежності суддів, є Монреальська універсальна декларація про незалежність

правосуддя, прийнята Першою світовою конференцією по незалежності

правосуддя 1983 року [84]. У контексті кваліфікації, обрання і професійної

підготовки суддів Декларація, зокрема, містить наступні положення:

1) кандидати на посаду судді повинні бути чесними та здібними особами,

які мають добру підготовку з права;

2) кандидати на посаду судді мають рівні права доступу на посаду, у

процесі обрання суддів не повинно бути жодної дискримінації за ознаками раси,

кольору, статі, мови, релігії, політичних чи інших поглядів, національного або

соціального походження, майнового стану, народження або статусу, за винятком

вимог щодо громадянства;
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3) процес і критерії обрання суддів повинні гарантувати справедливе

відображення судовою системою суспільства в усіх його аспектах;

4) судді повинні мати можливість підвищувати свою кваліфікацію;

5) підвищення судді у посаді засновується на об’єктивній оцінці чесності

кандидата та незалежності його рішень, професійної компетенції, досвіду,

гуманності та підпорядкованості лише закону [84].

У документі вперше чітко сформульованого конкретні вимоги щодо

несумісності суддів, які названі критеріями неспроможності. До них, зокрема,

віднесено наступні: а) судді не можуть займати посаду у несудових державних

органах, за винятком очевидних випадків, коли поєднання цих функцій не

загрожує незалежності суддів; б) судді не можуть бути головами або членами

комісій по розслідуванню, за винятком тих випадків, коли потребується

експертиза і знання судді; в) судді не можуть займатися комерційною діяльністю,

за винятком випадків, які стосується їх особистих інвестицій та приватної

власності; г) судді не можуть виконувати обов’язки адвокатів чи займатися

іншою юридичною практикою; ґ) суддя не може слухати судову справу, якщо є

об’єктивні побоювання, що він не зможе розглядати справу неупереджено або

його участь у цій справі може спровокувати конфлікт інтересів, що несумісний з

виконанням ним судових функцій [84].

Важливе значення має гарантоване п. 30 Декларації право судді на заборону

незаконного звільнення. Суддя не може бути усунений з посади, за винятком

випадків, коли існують доведені підстави, які свідчать про неспроможність

виконувати свої обов’язки або невідповідну поведінку, що робить неможливим

його подальше перебування на посаді [84].

Важливим міжнародним актом, що, за слушним твердженням

О.В. Карпушової, закріплює вимоги не до держави та суспільства по організації

роботи суддів, а до самої особи судді та має на меті встановлення стандартів

етичної поведінки суддів, адресованих суддям для використання в якості

інструкції, а також судовим органам для використання в якості базових принципів

регламентації поведінки суддів, є Бангалорські принципи поведінки судді [50, с.
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89-90], схвалені резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня

2006 року № 2006/23 [8].

Уже в преамбулі документа підкреслюється важливість нормативно-

правової регламентації добору професійних суддів. Так, в принципах вказується,

що компетентність, незалежність та неупередженість судових органів має велике

значення для виконання судами своєї ролі з підтримки конституціоналізму та

правопорядку, а довіра суспільства до судової системи, а також до авторитету

судової системи в питаннях моралі, чесності та непідкупності судових органів

посідає першочергове місце в сучасному демократичному суспільстві [8].

Серед принципів регламентації поведінки суддів, окрім незалежності,

об’єктивності, рівності тощо, які закріплені й у міжнародних актах,

проаналізованих нами вище, Бангалорські принципи поведінки судді окрему

увагу зосереджують на компетентності та старанності, що має важливе значення

якраз в аспекті правового регулювання формування суддівського корпусу [8].

Наступним важливим міжнародно-правовим актом, що регламентує, в тому

числі, порядок формування суддівського корпусу, є Загальна (універсальна)

хартія судді, ухвалена Центральною Радою Міжнародної асоціації суддів в Тайпеї

(Тайвань) 17 листопада 1999 року [44]. Хартія містить як вимоги до держав щодо

забезпечення незалежності судді при здійсненні ним своєї діяльності, так і вимоги

до самого судді. Особливістю вказаного міжнародного документа є те, що його

положення розроблені та схвалені безпосередньо суддями. Серед норм Хартії, що

не знайшли достатнього відображення в аналізованих вище міжнародних

документах, слід відмітити вимогу ефективності: суддя має  ефективно і старанно

виконувати свої обов’язки без будь-яких невиправданих затримок (ст. 6).

В аспекті нормативного регулювання формування суддівського корпусу

ст. 9 Хартії встановлює, що обрання судді на посаду має відповідати об’єктивним

та прозорим критеріям і базуватися суто на його професійній кваліфікації. Якщо

обрання на посаду відбувається іншим шляхом згідно з встановленою та глибоко

вкоріненою традицією, то таке обрання має здійснювати незалежний орган, що

включає достатню кількість представників судової влади. Особливу увагу в Хартії
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зосереджено на питанні керівництва судовим корпусом, яке, відповідно до ст. 11,

має бути організоване так, щоб не підривати незалежність суддів; якщо

керівництво суддівським корпусом та процедура винесення дисциплінарних

стягнень відбувається іншим шляхом згідно з встановленою та глибоко

вкоріненою традицією, то таке керівництво має здійснювати незалежний орган,

що включає достатню кількість представників судової влади [44].

Ще одним міжнародно-правовим актом, що регламентує правовий статус

суддів та порядок їх професійного добору, є Пекінські тези стосовно принципів

незалежності суддів юридичної асоціації країн азійського та тихоокеанського

регіону (LAWASIA), прийняті провідними діячами в галузі правосуддя в

LAWASIA, а також суддями з Азії та тихоокеанського регіону в Пекіні в

1995 року та схвалені  на засіданні ради LAWASIA в 2001 році [97]. У документі

наголошено, що для досягнення суддями своїх цілей та реалізації  своїх функцій

судді повинні обиратися на засадах  компетентності, неупередженості та

незалежності (п. 11), недискримінації (п. 13), а спосіб обрання суддів має

гарантувати обрання найбільш  кваліфікованого  кандидата  на посаду (п. 12) [97].

Наступним після універсального рівня міжнародно-правових стандартів

діяльності суддів та організації судової влади є рівень європейський, що має

важливе значення для України як члена Ради Європи та країни, що обрала

євроінтеграційний вектор розвитку.

Так, вимога незалежності та неупередженості при здійсненні правосуддя

покладена і в основу європейських стандартів формування суддівського корпусу.

Зокрема у ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод від

04 листопада 1950 року зазначається, що кожен має право на справедливий і

публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і

безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав

та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого

висунутого проти нього кримінального обвинувачення 55.

Європейські стандарти здійснення добору кадрів до судової гілки влади

відображені, в першу чергу, у Рекомендації № R(94)12 державам-членам щодо
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незалежності, дієвості та ролі суддів 1994 року, прийнятій Комітетом Міністрів

Ради Європи [152]. Основна її пропозиція урядам держав-членів полягає у вжитті

всіх необхідних заходів для піднесення ролі як кожного окремого судді, так і

всього корпусу суддів в цілому, зміцнення їх незалежності і дієвості.

Щодо формування корпусу суддів, то згідно з Рекомендацією всі рішення

стосовно професійної кар’єри суддів повинні ґрунтуватись на їх кваліфікації,

чеснотах, здібностях та результатах праці. Крім того, орган, уповноважений

приймати рішення щодо обрання і кар’єри суддів, має бути незалежним від уряду

та адміністративних органів [152].

Найбільш ґрунтовно на європейському рівні правове регулювання питань

формування корпусу професійних суддів здійснюється Європейською хартією

про статус суддів 1998 року, прийнятою в рамках Ради Європи [38]. Так, п.1.3

Хартії встановлює, що питання суддівської кар’єри (відбір суддів, призначення,

просування, звільнення) повинне здійснюватись під контролем органу, що

незалежний від законодавчої та виконавчої влади і включає до свого складу не

менше половини суддів [38].

Хартія, визначаючи основні умови призначення суддів на посаду, особливу

увагу приділяє принципу незмінюваності, згідно з яким суддя не може бути

призначеним на іншу судову посаду чи роботу навіть при підвищенні по службі

без його згоди, крім випадків, коли це передбачено дисциплінарною санкцією,

законодавчими змінами у судовій системі або у випадках тимчасового

переведення для зміцнення сусіднього суду [112, с. 79].

Рекомендації Латімер Хаус щодо парламентаризму та незалежності

суддівства в країнах загального права від 19 липня 1998 року принцип суддівської

незалежності безпосередньо пов’язують із професійним добором суддів, оскільки

із пункту щодо призначення суддів розпочинається в документі відповідна глава

стосовно суддівської незалежності. Так, процес призначення суддів повинен бути

незалежним, а в тих країнах, де незалежної системи призначення суддів не існує,

призначення має здійснювати Комісія по судовій службі, що призначається

відповідно до Конституції чи статутів країни, чи будь-яка посадова особа,
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рекомендована цією Комісією. Незалежно від суб’єкта, що здійснює призначення

судді, в Рекомендаціях наголошено, що процес призначення повинен

здійснюватись таким чином, щоб гарантувати незалежність та належний

інтелектуальний рівень претендентів, обраних для призначення суддів на всіх

рівнях [149].

Встановлено Рекомендаціями також гарантії публічності обрання суддів,

недискримінації (призначення суддів на всіх рівнях повинно базуватись на

прогресивних принципах рівності за ознакою статі чи інших ознак, що можуть

бути підставою для дискримінації) та стабільності (судді мають призначатися на

посаду на постійний основі. В деяких юрисдикціях судді можуть призначатися на

контрактній основі, але тоді суддям має бути гарантовано перебування на посаді

протягом зазначеного строку) [149].

Особливу увагу Рекомендації Латімер Хаус приділяють питанню

підвищення кваліфікації суддів. Зокрема, відповідно до документа, культура

освіти суддів має бути розвиненою, тренінги проводитися систематично і

включати вивчення законодавства, суддівських навичок та соціально важливих

питань, у тому числі етику та гендерну рівність [149].

Оцінюючи Рекомендації Латімер Хаус, О.В. Карпушова справедливо

зазначає, що вони містять аналітичну інформацію про застосування основних

положень щодо праці суддів, їх практичної реалізації у конкретних національних

правових системах. Зазначена інформація має інформаційно-порівняльне

значення при розумінні та впровадженні норм міжнародних документів стосовно

судоустрою і статусу суддів у власній правовій системі з огляду на досвід

впровадження таких норм у країнах європейського простору [50, с. 95-96].

Отже, у рамках Організації Об’єднаних Націй, Ради Європи, інших

міжнародних організацій та конференцій розроблені конкретні рекомендації щодо

стандартів професійного відбору суддів. Як вказує І.Г. Мартіросян, можна

переконливо стверджувати, що у світі немає жодної держави, яка б

імплементувала всі рекомендації. Існують лише держави, які впровадили ці

принципи більшою мірою, ніж інші [77, с. 19]. Однак їх врахування має важливе
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значення для вдосконалення національного законодавства та подальшого

ефективного впровадження судової реформи в Україні. Тим більше, що

універсальні міжнародно-правові стандарти діяльності суддів ратифіковані

нашою державою, а отже, є частиною національного законодавства, мають

пріоритет перед національними нормами та підлягають безумовному виконанню.

Міжнародним стандартам у сфері праці суддів, розробленим під егідою

Ради Європи, притаманний, як правило, рекомендаційний характер, хоча

держави-члени Ради Європи вважають за необхідне враховувати їх положення в

національному законодавстві та у практиці організації і забезпечення діяльності

судової влади [50, с. 99]. Крім того, відповідно до ст. 15 Статуту Ради Європи

Комітет Міністрів Ради Європи має право звертатися до урядів держав-членів

Ради Європи із запитами про вжиття заходів на виконання ухвалених ним

рекомендацій [176].

Слід погодитись із твердженням, що так званим «молодим демократіям»

(постсоціалістичним державам, які стали на шлях демократичного розвитку і досі

не мають усталених демократичних традицій) варто широко застосовувати

механізми наближення правової системи до європейських норм і стандартів [50, с.

99]. Схожу позицію висловив й О.М. Бірюков, який вважає, що запровадження

стандартів Ради Європи у сфері демократії та забезпечення дотримання

верховенства прав і свобод людини і громадянина слід розглядати як головний

політичний пріоритет держави та ключовий механізм досягнення відповідності

нашої держави насамперед політичним критеріям членства в Європейському

Союзі [9, с. 319].

Отже, на основі аналізу міжнародно-правових актів можна зробити

висновок про те, що на сьогодні існує достатньо розвинена система міжнародних

стандартів щодо формування суддівського корпусу, які прийняті як на

універсальному рівні (ООН, Міжнародна асоціація суддів), так і на

європейському (Рада Європи, Європейська асоціація суддів). Проаналізовані нами

вище міжнародно-правові акти визначають основні програмні засади

функціонування судової системи, які повинні бути покладені в основу
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національного законодавства, що регулює, в тому числі, і формування корпусу

професійних суддів.

Після проголошення незалежності України розпочалась судова реформа, в

контексті якої було прийнято ряд нормативних актів програмного характеру у

сфері судочинства та статусу суддів. До них, зокрема, можна віднести Концепцію

судово-правової реформи в Україні (постанова Верховної Ради України від

28 квітня 1992 року), Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження

справедливого суду в Україні (Указ Президента України від 10 травня 2006 року),

Концепцію реформування судової системи України (рішення правничої Асамблеї

Асоціації правників України від 19 вересня 2014 року), Стратегію реформування

судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки

(Указ Президента України від 20 травня 2015 року). Вказані нормативні акти

передбачали загальні напрямки реформування законодавства, в тому числі з

метою впровадження міжнародних стандартів формування судового корпусу та

реформування судової влади в державі в цілому.

При цьому М.І. Хавронюк вказує на такі недоліки проведення судової

реформи: 1) надзвичайно велика кількість програм, що не породжують якісних

змін; 2) відсутність необхідної статистичної бази для правильного прогнозування

та врахування наявних статистичних даних; 3) дублювання і нерозмежування

повноважень між вищими судовими органами; 4) неможливість знайти консенсус

у питанні подальшого реформування судової влади України [189, с. 183-187].

О.В. Саленко, у свою чергу, наголошує, що співробітництво України на

міжнародній арені з питань реформування судової влади має наслідком

прийняття низки нормативно-правових актів вищої юридичної сили, аналіз яких

дозволяє дійти висновку, що частина рекомендацій міжнародних експертів та

інституцій з питань судоустрою враховані, проте очевидним є те, що

вдосконалення вітчизняної системи правосуддя та приведення національного

законодавства у відповідність до міжнародних стандартів повинно ґрунтуватися

на зміні конституційних засад, що передбачає, в першу чергу, внесення змін до

Конституції України, а вже потім реформування нормативно-правових актів
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вищої юридичної сили. Легітимність цієї реформи, зокрема, в частині

реформування судової влади в Україні може бути досягнута лише у разі, якщо

конституційні зміни будуть внесені після широкої, відкритої та вільної суспільної

дискусії за участю опозиції, громадянського суспільства і в суворій відповідності

з конституційними положеннями про внесення змін до Основного Закону [162, c.

60].

На сьогодні в Україні правові основи кадрового забезпечення судової влади

закладені Конституцією України, а також законами України «Про судоустрій і

статус суддів» від 02 червня 2016 року [137], «Про Вищу раду правосуддя» від

21 грудня 2016 року [117], іншими нормативно-правовими актами (в тому числі

підзаконними). Проте названі акти не дозволяють вирішити усіх проблем, що

пов’язані із добором професійних суддів. Особливо актуальними залишаються

питання ефективного підбору кандидатів на посаду судді, професійної підготовки

таких кандидатів, а також процедури формування суддівського корпусу, що

потребують детального розгляду в процесі дисертаційного дослідження.

Основою визначення правового статусу суддів є Основний Закон нашої

держави. Відповідно до ст. 6 Конституції України органи судової влади

здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і

відповідно до законів України; п. 14 ст. 92 Конституції регламентує, що

судоустрій, судочинство та статус суддів визначаються виключно законами

України [59]. Окремо питанню правової регламентації судової влади присвячено

розділ VIII «Правосуддя»  Основного Закону. У ньому, зокрема, закріплено

визначені міжнародними стандартами принципи незалежності (ст. 126) та

неупередженості (ст.127) суддів [59].

Щодо питань формування професійного корпусу суддів, слід виокремити

ст. 127 Конституції, яка визначає загальні вимоги до суддів, та ст. 128, яка

регламентує питання їх призначення на посаду. У ст. 131 закріплено правовий

статус Вищої ради правосуддя як колегіального органу, що створений для

забезпечення незалежності та ефективного функціонування судової влади в

Україні [59].
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З моменту вступу до Ради Європи у 1995 році Україна визнала необхідність

приведення системи правосуддя у відповідність до визнаних європейських

стандартів. Першими законодавчими актами, прийнятими з часу здобуття

незалежності, стали Закон України «Про статус суддів» 1992 року та Закон

України «Про судоустрій України» 2002 року, які визначили правові засади

організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні, основні вимоги

щодо формування корпусу професійних суддів, правовий статус суддів, систему

та порядок здійснення суддівського самоврядування тощо.

Разом з тим, як зазначається в Листі Міністерства юстиції України від

14 червня 2011 року, практика застосування зазначених законів показала

наявність низки проблем, зокрема, в частині недосконалості системи судів,

порядку добору суддів та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності,

системи і діяльності кваліфікаційних комісій тощо, які з часом набули системного

характеру і негативно позначились на рівні судового захисту громадян і якості

здійснення правосуддя в цілому [95]. Незважаючи на те, що до названих законів

були внесені численні зміни, це не дуже вплинуло на існуючу ситуацію.

З огляду на вищезазначене можна стверджувати, що прийняття Закону

України «Про судоустрій і статус суддів» від 07 липня 2010 року стало важливим

кроком на шляху до реформування судової системи, в тому числі щодо порядку

формування суддівського корпусу. Значною мірою названий Закон був визнаний

таким, що відповідає європейським та міжнародним стандартам судоустрою, про

що свідчить позитивна оцінка Венеціанської комісії.

Венеціанська комісія надала ряд висновків щодо судової системи України.

Сюди слід віднести висновок щодо проекту Закону України «Про судоустрій і

статус суддів» CDL-AD(2007)003, спільний висновок щодо проекту Закону

України «Про судоустрій і статус суддів» CDL-AD(2010)003, спільний висновок

щодо проекту Закону України «Про судоустрій і статус суддів» CDL-

AD(2010)026, спільний висновок щодо проекту Закону України «Про внесення

змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та інших законодавчих

актів України» CDL-AD(2011)033, висновок щодо проекту Закону України «Про
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прокуратуру», підготовлений українською Комісією із зміцнення демократії та

утвердження верховенства права CDL-AD(2012)019, висновок щодо проекту

Закону України «Про внесення змін до Конституції України щодо посилення

гарантій незалежності суддів» та проекту Закону України «Про внесення змін до

Конституції України», запропонований Конституційною Асамблеєю України

CDL-AD(2013)014 [29], спільний висновок щодо проекту Закону України «Про

прокуратуру України» CDL-AD(2013)025.

Так, у висновку стосовно проекту Закону України «Про внесення змін до

Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів», прийнятому

Венеціанською комісією на її 97-ому пленарному засіданні 06-07 грудня

2013 року [29], визначено, що позитивними та очікуваними елементами вказаного

проекту є: а) запровадження права на справедливий судовий розгляд у розумний

строк (проте його реалізація повинна вирішуватися); б) виключення норми про

повторне призначення Генерального прокурора; в) посилення ролі Верховного

Суду; г) визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду на

конституційному рівні; ґ) скорочення судового імунітету; д) конституційна

гарантія конкурсного добору суддів; е) пряме призначення та звільнення з посади

суддів Вищою радою юстиції. Однак у висновку одночасно визначено й негативні

елементи проекту, а саме: а) імпічмент суддів Верховною Радою і навіть пряме

ініціювання такої процедури громадянами; б) дискримінація у пенсійному віці

між «вищими» і «нижчими» за посадою суддями; в) звільнення суддів через

«порушення присяги»; г) перекваліфікація всіх суддів; ґ) звільнення суддів через

відмову переходити на інше місце роботи проти їхньої волі; д) залишковий

зв’язок між прокуратурою і Вищою радою юстиції; е) непослідовний розподіл

функцій між Вищою радою суддів і Вищою кваліфікаційною комісією суддів.

Із врахуванням окремих висновків Венеціанської комісії 02 червня

2016 року було прийнято Закон України «Про внесення змін до Конституції

України (щодо правосуддя)» [122]. Також, оскільки в процесі триваючої судової

реформи та зміни підходів до формування судової системи і процесу

професійного добору суддів стали очевидними недоліки Закону 2010 року,
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02 червня 2016 року прийнято новий Закон України «Про судоустрій і статус

суддів» [137], у якому питання формування суддівського корпусу регулює,

зокрема, розділ ІІІ «Судді та присяжні», розділ IV «Порядок зайняття посади

судді».

У п. 5 ст. 48 Закону наголошено, що незалежність судді забезпечується

особливим порядком його призначення, притягнення до відповідальності,

звільнення та припинення повноважень; недоторканністю та імунітетом судді;

незмінюваністю судді [137]. Стаття 69 Закону визначає загальні вимоги до

кандидатів на посаду суддів, ст. 55 – вимоги щодо несумісності судді, ст. 70 –

порядок добору та призначення суддів, ст. 81 – порядок призначення на посаду

судді вищого спеціалізованого суду або Верховного Суду за спеціальною

процедурою тощо [137].

У ході проведення судової реформи основними пріоритетами, які були

втілені в Законі України «Про судоустрій і статус суддів» в аспекті професійного

добору суддів, на думку І.Л. Самсіна, стали:

– відповідальність органу, який здійснює добір суддів, за прийняті ним

рішення. Забезпечення цього можливе лише тоді, коли завдання з перевірки

відповідності кандидатів не диверсифіковані між органами різного

підпорядкування, а покладаються виключно на Комісію та її спеціальний

підрозділ;

– прозорість і зрозумілість процесу відбору, тобто чітке визначення

стадій добору і повноважень відповідного органу;

– єдність і наукова обґрунтованість підходів до оцінювання кандидатів на

посаду судді, що може бути реалізоване лише шляхом розробки і легалізації

обов’язкової методології оцінювання [167, c. 12].

Слід відзначити, що новий Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

2016 року питання формування суддівського корпусу регламентує досить

детально, що має важливе значення для забезпечення принципів законності та

верховенства права в межах цієї процедури. Одночасно, як вказувалось вище, сам

термін «суддівський корпус» або «корпус професійних суддів» у Законі не
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застосовується. Нова процедура добору кандидатів для першого призначення на

посаду судді є доволі прогресивною та може забезпечити об’єктивний добір.

Ще одним важливим законодавчим актом у сфері регламентації

формування суддівського корпусу є Закон України «Про Вищу раду правосуддя»

від 21 грудня 2016 року. Відповідно до ст. 1 Закону Вища рада правосуддя є

колегіальним, незалежним конституційним органом державної влади та

суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення

незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності,

підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та

високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів

України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів [117]. Закон

регламентує правовий статус Вищої ради правосуддя, її повноваження, завдання

та функції, а також організаційні положення щодо діяльності цього органу.

Правовий механізм формування корпусу суддів Конституційного Суду

України визначено Законом України «Про Конституційний Суд України» від

13 липня 2017 року [128]. Законом, зокрема, встановлено вимоги до суддів

Конституційного Суду України (ст. 11), конкурсні засади відбору кандидатур на

посаду судді (ст. 12), порядок призначення суддів Конституційного Суду (статті

13-17), гарантії їх діяльності (гл. 4) [128]. Проте питання професійного добору

суддів Конституційного Суду України виходять за межі предмета даного

дисертаційного дослідження.

1.2 Система вимог до кандидата на посаду судді

Дослідження питань кадрового забезпечення судової влади зумовлює

необхідність аналізу тих вимог, яким повинен відповідати кандидат на посаду

судді. Погоджуємось з позицією Н.М. Лукашевої, що, хоча чинне законодавство

України характеризується наявністю величезної кількості положень, якими

формулюються вимоги до працівників, визначається порядок встановлення

відповідності працівників до цих вимог та встановлюються наслідки виявленої
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невідповідності, вони значною мірою є недостатньо взаємоузгодженими, що

обумовлено, насамперед, відсутністю єдності в розумінні термінів, якими

позначаються окремі вимоги до працівників [73, с. 13].

Для позначення сукупності критеріїв, яким повинні відповідати працівники

здійснена спроба використання категорії громадянського стану [5, с.78].

Дослідження громадянського стану найбільш повно було проведено у науці

цивільного права. Так, О.С. Іоффе визначав громадянський стан як сукупність

ознак, якими визначається положення громадянина як суб’єкта цивільного права.

До змісту вказаного поняття науковець відносив народження, смерть, вік, а також

прізвище та ім’я особи [5, с. 78]. Досліджувана категорія знайшла закріплення і в

Цивільному кодексі України (ст. 49), хоча законодавцем вона названа «цивільний

стан» [192]. Представниками науки цивільного права іноді надається і дуже

широке тлумачення громадянського стану як в цілому правового становища

конкретного громадянина, який виступає як носій різних прав та обов’язків

(політичних, майнових, особистих та інших), що включає в себе, зокрема, трудову

правосуб’єктність фізичної особи [191, с. 106-107]. Застосування такого

розширеного розуміння громадського стану, принаймні з точки зору трудового

права, є необґрунтованим.

Погоджуємося з Н.М. Лукашевою, що «на відміну від цивільного права, де

значення надається формальним характеристикам осіб, у сфері трудового права

вимоги формального змісту до працівників поєднуються із змістовими

(фактичними) вимогами. Так, вимога наявності документа, що підтверджує

освітньо-кваліфікаційний рівень працівника, не може бути повністю відірвана від

вимоги реально мати відповідні знання та вміння. Неконструктивним було б у

межах проблеми громадянського статусу вести дослідження формального

освітньо-кваліфікаційного рівня, а питання реальних знань та вмінь працівників

розглядати окремо» [73, с. 13].

При цьому звернення до категорії «громадянський стан» при дослідженні

вимог до працівників (в тому числі і до суддів) є обґрунтованим. І хоча в науці

трудового права дослідження цієї категорії практично не застосовуються, існують
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певні наукові доробки щодо її застосування стосовно працівників Так,

Л.Я. Гінцбург відносив до громадянського стану громадянство, стать, вік, стан

здоров’я, сімейний стан, освіту, місце проживання, трудовий стаж, зайнятість,

судимість, заслання і висилку [33, с. 209-210]. А.В. Андрушко також вивчала

елементи громадського стану і визначала їх як загальні юридичні умови, що

обумовлюють виникнення трудових правовідносин із державними службовцями.

До таких елементів, на її погляд, належить вік, стан здоров’я, громадянство,

освіта, стать, строк проживання на території України, знання державної мови,

відсутність судимості тощо [5, с. 54]. Отже, використання елементів

громадянського стану як вимог, що висуваються до працівників, задоволення

яких обумовлює виникнення трудових правовідносин, є доцільним та спрощує

термінологічні неузгодженості.

Особливо це важливо тому, що в законодавстві при встановленні вимог до

характеристики працівників використовуються як різні терміни, наприклад,

«вимоги», «якості», «ценз», так і просте формулювання змісту відповідних вимог

без вживання будь-яких узагальнюючих понять. При цьому не завжди поняття

«вимоги» та «якості» можна вживати як синоніми. Наприклад, такі вимоги, як

необхідність громадянства України, відсутність судимості, якостями вважати

недоречно. Враховуючи викладене, в подальшому спробуємо проаналізувати

цілісний комплекс вимог до характеристики претендента на заняття посади судді,

в тому числі і тих, що стосуються якостей претендента.

Загальні вимоги, необхідні для виникнення трудової правосуб’єктності

працівника, відображені в Кодексі законів про працю України (далі – КЗпП).

Проте, враховуючи специфічність та важливість трудової функції, яку

здійснюють судді, вимоги до кандидатів на посаду судді, значно жорсткіші, ніж

до працівників як суб’єктів трудового права загалом. При цьому, відповідно до

ч. 3 ст. 22 КЗпП, вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров’я працівника

можуть встановлюватись законодавством України [53].

Досліджувані вимоги передбачені Конституцією України та деталізовані у

Законі України «Про судоустрій і статус суддів». На думку Н.В. Радутної,
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критерії придатності бути професійним суддею, відображені в законі, носять

об’єктивний характер. Але існують і критерії, пов’язані з індивідуально-

психологічними передумовами цієї діяльності, які мають суб’єктивний характер

112, с. 108. Крім того, вимоги до кандидатів на посаду судді можна поділити на

позитивні (яким особа обов’язково повинна відповідати) та негативні

(законодавчо встановлені критерії, які унеможливлюють заміщення суддівської

посади) [112, с. 111].

Загальні вимоги до кандидатів на посаду судді закріплено ст. 127

Конституції України та ст. 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:

«На посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший

тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і

стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є

компетентним, доброчесним та володіє державною мовою» [59, с. 137]. При

цьому у відповідній нормі Основного Закону наголошено, що Законом можуть

бути передбачені додаткові вимоги для призначення на посаду судді.

Крім загальних вимог, Законом України «Про судоустрій і статус суддів»

для суддів вищих спеціалізованих судів та Верховного Суду України встановлено

також додаткові вимоги щодо стажу та професійного рівня. Так, суддя Вищого

суду з питань інтелектуальної власності повинен мати спеціальний стаж роботи:

1) або на посаді судді не менше трьох років; 2) або досвід професійної діяльності

у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) щонайменше п’ять

років; 3) або досвід професійної діяльності адвоката щодо здійснення

представництва в суді у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності

щонайменше п’ять років; 4) або сукупний стаж (досвід) роботи (професійної

діяльності) відповідно до попередньо вказаних вимог щонайменше п’ять років

(ст.33) [137].

Суддя Верховного Суду також повинен мати спеціальний стаж роботи:

1) або на посаді судді не менше десяти років; 2) або наукової роботи у сфері права

щонайменше десять років (а також науковий ступінь у сфері права); 3) або досвід

професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в
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суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше десять років;

4) або сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) відповідно до

вказаних вище вимог щонайменше десять років (ст. 38 Закону України «Про

судоустрій і статус суддів») [137].

Диференціація тривалості стажу роботи, визначення вимог до наявності

спеціального стажу в окремих сферах юриспруденції є виправданою з огляду на

те, що спеціалізовані суди, Верховний Суд України виконують додаткові,

визначені законодавством функції. Тому професійні судді цих судів повинні

володіти додатковою компетенцією.

Вимоги щодо наявності стажу для просування особи на посаді судді

(призначення до вищого спеціалізованого суду, Верховного Суду України)

кореспондують з вимогами п. 13 Основних принципів незалежності судових

органів, де зазначено, що підвищення суддів на посаді там, де є така система, слід

здійснювати на основі об’єктивних факторів, зокрема здібностей і досвіду 94.

Відповідну позицію було висловлено і Конституційним Судом України:

«Встановлення такої вимоги як стаж роботи на посаді судді є об’єктивним

критерієм для зайняття посади судді у вищих спеціалізованих судах та

Верховному Суді України. Вказана вимога обумовлена особливим характером

процесуальної діяльності цих судів» [158].

Крім позитивних, законодавчо закріплено і так звані негативні вимоги до

претендентів на посаду суддів – обставини, наявність яких унеможливлює

зайняття посади судді. Так, ч. 3 ст. 69 Закону України «Про судоустрій і статус

суддів» передбачає, що не може бути призначений суддею громадянин, який:

1) визнаний судом обмежено дієздатним або недієздатним; 2) має хронічні

психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню функцій із

здійснення правосуддя; 3) має незняту чи непогашену судимість. Крім того,

відповідно до ч. 4 аналізованої статті не може претендувати на посаду судді

особа, яку було раніше звільнено з посади судді у зв’язку із визначеними законом

порушеннями (вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи

систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним із статусом судді або
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виявило його невідповідність займаній посаді, порушення вимог щодо

несумісності, порушення обов’язку підтвердити законність джерела походження

майна або у зв’язку із набранням законної сили обвинувальним вироком щодо

такої особи), а відповідно до ч. 5 – якщо  особу було звільнено з посади судді за

результатами кваліфікаційного оцінювання [137].

Визначивши основні законодавчі вимоги до претендентів на посаду судді,

проаналізуємо детальніше сутність та зміст таких вимог.

Претендувати на посаду судді можуть лише громадяни України. Відповідно

до статей 1, 3 Закону України «Про громадянство України» громадянство

України – це правовий зв’язок між фізичною особою і Україною, що знаходить

свій вияв у їх взаємних правах та обов’язках, а громадянином України є особа, яка

набула громадянство України в порядку, передбаченому законами та

міжнародними договорами України [123].

Необхідність належності до громадянства для зайняття посади судді є

обґрунтованою та не може вважатись дискримінаційною ознакою стосовно

іноземців та осіб без громадянства, адже судді здійснюють свою діяльність та

приймають рішення від імені України, чого не можуть робити іноземці чи особи

без громадянства, зважаючи на відсутність між ними та Українською державою

правового зв’язку. Така вимога відповідає і проаналізованим у попередньому

підрозділі міжнародним стандартам.

Законодавством передбачено мінімальний 30-річний вік, досягнення якого

дає можливість особі претендувати на посаду судді. Питання про відповідність

віку кандидата правовим вимогам вирішується науковцями неоднозначно.

Зокрема попередній Закон України «Про судоустрій і статус суддів» 2010 року

передбачав нижчий, 25-річний вік як мінімальний для претендентів на посаду

суддів [138]. Тривалий час у науці та серед представників практики

висловлювались пропозиції щодо необхідності його підвищення, що і було

враховано законодавцем у новому Законі 2016 року. Обґрунтовуючи вказану

пропозицію, Л.М. Москвич слушно наголошувала, що, «крім юридичного стажу

роботи, специфіка діяльності судді припускає наявність певного життєвого
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досвіду». Результати проведеного автором опитування суддів свідчать про те, що

більшість практиків також виступають за підвищення мінімального віку

кандидата на цю посаду [86, с. 108].

Вважаємо, що вік не повинен вважатись ключовим критерієм для

претендента на посаду судді, тому що навіть молодий кандидат (у віці 25 років)

може мати високий рівень професійної підготовки. Відповідно, добір суддів, на

нашу думку, повинен проходити з урахуванням індивідуальних особливостей

претендента на зайняття відповідної посади, його професійних, ділових якостей, а

отже, збільшення вікового цензу до 30 років,  враховуючи наявність інших

критеріїв відбору кандидатів, не є надто істотною законодавчою новелою.

Встановлюючи мінімальний вік для кандидатів на посаду судді, Закон

України «Про судоустрій і статус суддів» 2010 року не передбачав максимально

можливого віку для кандидата на посаду судді, хоча його визначення

обґрунтовувалось як доцільне серед науковців. На сьогодні діючим Законом

України «Про судоустрій і статус суддів», як і Конституцією України,

встановлено граничний вік для кандидата на посаду судді – 65 років. Законодавчо

закріплений граничний вік перебування на посаді судді, на нашу думку, є надто

високим, оскільки особа фактично навіть за рік до граничного віку перебування

на посаді судді може формально претендувати на вказану посаду. При цьому, як

справедливо вказує Л.М. Москвич, не зовсім доцільно рекомендувати на посаду

судді людину, яка вперше претендує на це місце, у віці, наприклад, 60 років… В

інтересах суспільства, щоб у судовій системі працювали люди, які могли б

належним чином виконувати свої обов’язки тривалий проміжок часу. Тому при

призначенні на посаду вік кандидата повинен бути таким, щоб йому не довелося,

тільки набувши професійного досвіду, виходити на пенсію [86, с.109].

Ще однією необхідною умовою для зайняття посади судді є наявність

вищої юридичної освіти. Вимога до освіти ст. 1 Закону України «Про вищу

освіту» від 01 липня 2014 року трактується як сукупність систематизованих

знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних

і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей,
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здобутих у вищому навчальному закладі (науковій установі) у відповідній галузі

знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є

вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти [116]. При цьому відповідно

до п. 6 ст. 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» для цілей цього

Закону вищою юридичною освітою вважається вища юридична освіта ступеня

магістра (або прирівняна до неї вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем

спеціаліста), здобута в Україні, а також вища юридична освіта відповідного

ступеня, здобута в іноземних державах та визнана в Україні в установленому

законом порядку [137].

Наведення законодавцем тлумачення поняття «вища юридична освіта» як

вимоги до кандидатів на посаду судді має важливе значення для практичного її

застосування. Так, попереднім Законом України «Про статус суддів» 1992 року

була передбачена необхідність для кандидата на посаду судді вищої юридичної

освіти без уточнення змісту цієї категорії. Це призводило до довільного

тлумачення відповідної норми давало можливість залучення до суддівської

діяльності осіб, які мають неповну або базову вищу освіту.

Згідно із ст. 42 Закону України «Про освіту» вища освіта забезпечує

фундаментальну, наукову, професійну і практичну підготовку, набуття

громадянами освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їх покликання,

інтересів і здібностей [129]. Отже, вимога щодо наявності у претендента на

посаду судді вищої юридичної освіти спрямована на забезпечення високого

професіоналізму професійних суддів.

Водночас, виникають певні проблемні питання при застосуванні названого

критерію на практиці. Адже наявність вищої юридичної освіти як вимога до

кандидата на посаду судді передбачає і наявність високого рівня кваліфікації

претендента (а не просто диплома про вищу освіту). Проте, як зазначає

Ю.А Забара, сьогодні серед кандидатів на посаду судді спостерігається низький

рівень професійної підготовки, що у більшості випадків пов’язано з низькою

якістю підготовки до суддівської діяльності у вищих навчальних закладах країни

[43, с. 2]. Тому, поряд з вимогою про вищу освіту, необхідним є встановлення
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більш чітких і жорстких вимог щодо професійної підготовки кандидатів на

посаду судді. Дане питання буде детально розглянуто в наступному підрозділі.

Ще одне важливе питання в аспекті вимоги щодо вищої юридичної освіти –

це механізм визнання вищої юридичної освіти, якщо вона отримана за кордоном.

Вказане питання регулюється, зокрема, Конвенцією про визнання учбових курсів,

дипломів про вищу освіту та вчених ступенів у державах регіону Європи

1979 року, ратифікованою Указом Президії Верховної Ради Української РСР

133. Ще одним міжнародно-правовим актом у даній сфері є Конвенція про

визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні 1997 року,

ратифікована Верховною Радою України 1999 року 132. У останній Конвенції,

зокрема, зазначено, що визнання – це формальне підтвердження компетентними

органами якості іноземної освітньої кваліфікації для цілей доступу до здійснення

фахової діяльності.

Питання визнання вищої юридичної освіти, здобутої за кордоном, може

вирішуватись шляхом укладення двосторонніх угод між Україною та іноземними

державами. Прикладом такого акта може слугувати Угода між Кабінетом

Міністрів України і Урядом Російської Федерації про взаємне визнання і

еквівалентність документів про освіту і вчені звання від 26 травня 2000 року. Нею

встановлено, що дипломи магістра, які видані в Російській Федерації і Україні,

визнаються еквівалентними в обох державах при вступі на роботу згідно із

вказаними в них напрямками підготовки (спеціалізації) та кваліфікації на

території держав Сторін (ст. 9) 186.

Отже, якщо особа отримала вищу юридичну освіту за межами України, але

згідно з діючими міжнародно-правовими угодами її диплом підлягає визнанню в

нашій державі, вона може бути претендентом на посаду судді, подавши разом з

іноземним дипломом документ про його нострифікацію (визнання).

Обов’язковою і чи не найважливішою вимогою щодо кандидата на посаду

судді є наявність у нього певного стажу роботи у галузі права, що, як і наявність

вищої юридичної освіти, спрямоване на добір лише професійних претендентів на
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посаду судді. Згідно з п. 6 ст. 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

стажем професійної діяльності у сфері права для цілей цього закону є стаж

професійної діяльності особи за спеціальністю після здобуття нею вищої

юридичної освіти [137]. При цьому вказана норма має певні відмінності від

аналогічного положення попереднього Закону України «Про судоустрій і статус

суддів» 2010 року, ст. 36 якого визначала стажем роботи у галузі права стаж

роботи особи за спеціальністю після здобуття нею вищої юридичної освіти за

освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста [138].

Фактично на сьогодні діючим Законом частково демократизували вимогу

початкового етапу стажу роботи, оскільки він може розпочинатись із отримання

претендентом вищої юридичної освіти на рівні молодшого бакалавра права. Так,

відповідно до ст. 5 Закону України «Про вищу освіту» молодший бакалавр – це

освітньо-професійний ступінь, що здобувається на початковому рівні (короткому

циклі) вищої освіти і присуджується вищим навчальним закладом у результаті

успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми

[116].

Позитивно оцінюючи тлумачення поняття «стаж професійної діяльності»,

слід відзначити певну його недосконалість, що ускладнює практичне

застосування. Як слушно вказує Л.М. Москвич, можлива ситуація, коли

необхідний стаж роботи у галузі права був набутий, наприклад, за рахунок часу

перебування в частково оплачуваній або додатковій відпустці по догляду за

дитиною, інших відпустках відповідно до чинного трудового законодавства. При

формальному, виключно нормативному підході до розуміння поняття «стаж

роботи» така особа може претендувати на заміщення посади судді. Але чи

відповідатиме такий «стаж роботи у галузі права» необхідному рівню

професійного, індивідуального досвіду для того, щоб такий суддя міг легко

орієнтуватися при розгляді будь-якого правового конфлікту [86, с. 110]?

Саме тому при підборі кандидатів на посаду судді необхідно, на нашу

думку, враховувати не тільки тривалість професійного стажу претендента, але і

його якісні показники. Пропонуємо внести зміни до п. 6 ст. 69 Закону України
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«Про судоустрій і статус суддів», виклавши його у такій редакції: «Стажем

професійної діяльності у сфері права для цілей цього Закону є час фактичної

професійної діяльності особи за спеціальністю після здобуття нею вищої

юридичної освіти».

Застосування категорії «професійна діяльність у сфері права» щодо вимог

до стажу кандидатів на посаду судді також створює певні ускладнення

правозастосування через свою загальність. Відсутність конкретизації щодо даного

терміна дозволяє зробити висновок, що професійна діяльність особи в будь-якій

сфері права дає їй можливість претендувати на посаду судді. Поняття

«професійна діяльність у сфері права» вказує, що ця діяльність є трудовою, тому

повинна підтверджуватись записом у трудовій книжці про вид юридичної роботи,

яку виконував працівник. Крім того, на нашу думку, здійснення юридичної

діяльності може підтверджуватись іншими документами: посадовими

інструкціями, положеннями щодо функціональних обов’язків працівника тощо.

Однак, як зазначають Я.Л. Іваненко та В.О. Євдокимов, «при доборі кандидатів на

посаду судді до стажу роботи у галузі права в одних випадках включається робота

на посадах секретаря судового засідання, помічника судді, консультанта

обласного управління юстиції чи відділу кадрів підприємств, установ, а в інших –

лише робота прокурором, юрисконсультом, слідчим, адвокатом. Чинне

законодавство не містить узагальнюючого поняття, немає й офіційного

тлумачення терміна «робота у галузі права» 57, с. 323-324.

При цьому вказане поняття замінило поняття «робота в галузі права», яке

застосовувалось у попередньому Законі «Про судоустрій і статус суддів»

2010 року при визначенні вимог до кандидатів на посаду судді. Аналізуючи

вказану категорію, С.В. Прилуцький вказував: «Проведений аналіз роботи Вищої

ради юстиції показав, що спектр юридичної роботи, яка охоплюється поняттям

«стаж роботи в галузі права», досить широкий. У перелік такого стажу

включають діяльність в якості помічника голови суду, стажиста судді, слухача

факультету підготовки професійних суддів Національної юридичної академії

України ім. Ярослава Мудрого, консультанта районного (міського) суду,
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секретаря судових засідань, судового розпорядника, прокурора, помічника

прокурора, стажиста прокурора, слідчого, адвоката, начальника міського

управління юстиції, провідного спеціаліста по кадрах обласного управління

юстиції, державного виконавця, консультанта з правових питань виконкому,

головного консультанта державної податкової інспекції, юрисконсульта,

консультанта приватного нотаріуса та ін. Як бачимо, межі кандидатського цензу

стосовно діяльності в галузі права розгорнуто досить широко. З даного приводу

виникають сумніви стосовно того, чи всяка діяльність у галузі права робить

юристів професіоналами, які будуть готові здійснювати правосуддя» [112, с. 123].

Нам здається, що зміна термінології і застосування в діючому Законі поняття

«професійна діяльність у сфері права» мало змінить ситуацію, тому воно

потребує конкретизації.

Для вдосконалення національного законодавства щодо регулювання

основних питань професійного стажу, необхідного для претендента на посаду

судді, цікавим є досвід Хорватії. Законодавство цієї держави передбачає різні

вимоги до тривалості попереднього стажу роботи в залежності від якості цього

стажу: для осіб, які мають досвід роботи на посадах прокурора, адвоката,

нотаріуса, встановлюється вимога щодо менш тривалого стажу роботи, ніж щодо

кандидатів на посади суддів, які мають досвід роботи з інших правових

спеціальностей [76]. Імплементація таких положень у національне законодавство

дозволила б врегулювати проблему кваліфікованості кадрів, що претендують на

посаду судді.

Погоджуємося з І.Л. Самсіним, що особа з вищою юридичною освітою,

навіть пропрацювавши у юридичній сфері певну кількість років, не набуває тих

знань і практичних навичок, які повинен мати суддя. Виняток можуть становити

особи, які набули юридичний стаж на посадах помічників суддів. Адже посада

судді вимагає не тільки ґрунтовної теоретичної бази і вміння правильно

застосовувати закон (що є необхідним для кожного грамотного правника), а й

володіння спеціальними процесуальними моментами щодо ведення судового

засідання та винесення і формулювання судового рішення, яке було б зрозумілим
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і сприйнятним для всіх учасників процесу, навіть тих, хто не володіє юридичними

знаннями. Очевидно, що перелічені навички не можуть бути достатньою мірою

сформовані протягом навчання у вищому навчальному закладі, навіть за умови

проходження студентами судової практики, так само як і протягом роботи за

іншими юридичними спеціальностями. З огляду на це, доцільним є законодавче

закріплення вимоги про обов’язкову спеціальну підготовку з питань судочинства

кандидата на посаду судді [166, с. 5, 7]. Вказаний висновок уже був зроблений

нами вище при аналізі такої вимоги до кандидатів на посаду судді як вища

юридична освіта. Дійсно, застосовувати такі критерії як наявність професійного

досвіду роботи, вищої освіти потрібно лише в комплексі з вимогою

компетентності, тобто наявності знань і навичок, необхідних для виконання

діяльності в якості судді.

Ще одна вимога до претендента на посаду судді – володіння державною

мовою. Згідно із ст. 10 Конституції державною мовою в Україні є українська мова

[59] Рішенням Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року

встановлено, що українська мова як державна є обов’язковим засобом

спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами

державної влади та органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи,

діловодства, документації тощо), а також в інших публічних сферах суспільного

життя, які визначаються законом 156. На практиці питання володіння

державною мовою кандидатом на посаду судді може викликати певні проблеми,

зокрема щодо визначення рівня такого володіння.

Відповідно до методики відбору кандидатів на посаду судді володіння

державною мовою кандидатом перевіряється шляхом співбесіди. При цьому

кандидат має вільно володіти українською мовою (усною, писемною), в тому

числі і професійною термінологією 81, с. 4. І.В. Марочкін звертає увагу на той

факт, що ці методичні рекомендації мають дещо загальний характер, тому що

кандидатський мовний ценз містить свої проблемні питання. Так, кваліфікаційній

комісії суддів необхідно визначити, чи є рівень володіння кандидатом

українською мовою достатнім для виконання ним обов’язків судді, однак критерії
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володіння (якість усної і писемної мови, ступінь володіння діловою мовою,

юридичною термінологією) не встановлюються, а методика перевірки знань

(тести, диктанти, складання ділових паперів державною мовою) не розроблена

[75]. Отже, методичні рекомендації щодо визначення рівня володіння державною

мовою кандидатом на посаду судді потребують вдосконалення. Вироблення

методики перевірки знань повинно бути здійснено за допомогою фахівців як у

галузі юриспруденції, так і спеціалістів-філологів.

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про засади державної мовної

політики» від 03 липня 2012 року судочинство в Україні у цивільних,

господарських, адміністративних і кримінальних справах здійснюється

державною мовою. У межах території, на якій поширена регіональна мова (мови),

за згодою сторін суди можуть здійснювати провадження цією регіональною

мовою (мовами). Професійний суддя повинен володіти державною мовою, однак

у межах території, на якій поширена регіональна мова, держава гарантує

можливість здійснювати судове провадження цією регіональною мовою

(мовами). Необхідність забезпечення такої гарантії має враховуватися при доборі

суддівських кадрів [126].

Звичайно, необхідність знання суддею регіональної мови існує, проте на

початковому етапі добору претенденти на посаду судді можуть і не знати, в якій

місцевості будуть наявні вакантні місця, тобто де їм можливо доведеться

працювати. З огляду на це, і перевірити володіння певною мовою національних

меншин на практиці неможливо. Вважаємо, що, якщо суддя буде призначений на

посаду в певній місцевості, де судочинство повинно вестись відмінною від

державної мови, для такого судді можна організувати курси підвищення

кваліфікації, що дозволять навчитись володіти як усною, так і писемною

регіональною мовою.

Стаття 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначає ще

одну важливу вимогу до кандидата на посаду судді – компетентність [137]. Вона є

доволі оціночним поняттям, з огляду на що, його тлумачення в Законі і не
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здійснюється. Проте визначено певні правові засади встановлення компетентності

кандидата на посаду судді.

Так, компетентність (професійна, особиста, соціальна тощо) є одним з

ключових критеріїв кваліфікаційного оцінювання кандидата на посаду судді, що

проводиться відповідно до глави 1 розділу V Закону України «Про судоустрій і

статус суддів». При цьому кваліфікаційне оцінювання за критерієм професійної

компетентності проводиться з урахуванням принципів інстанційності та

спеціалізації (п. 3 ст. 83 Закону) [137]. А відповідно до ст. 85 Закону основним

засобом встановлення відповідності кандидата на посаду судді критерію

професійної компетентності є кваліфікаційний іспит, що проводиться шляхом

складення анонімного письмового тестування та виконання практичного завдання

з метою виявлення рівня знань, практичних умінь та навичок у застосуванні

закону, здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді та з відповідною

спеціалізацією [137].

Нарівні із встановленням вимог до претендента на посаду судді існують і

обмеження щодо зайняття суддівською діяльністю. Так, не може претендувати на

посаду судді особа, визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною.

Встановлення для претендентів на посаду судді вимоги про відсутність обмежень

у дієздатності має важливе значення, воно спрямоване на обмеження доступу до

судової влади визначеної категорії осіб (з вадами психічних захворювань; які

зловживають спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними

речовинами), позбавлених здатності самостійно розуміти значення своїх дій чи

керувати ними.

Правові підстави визнання особи обмежено дієздатною чи недієздатною

передбачаються статтями 36 та 39 Цивільного кодексу України: «Суд може

обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона страждає на

психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення

своїх дій та (або) керувати ними. Суд також може обмежити цивільну дієздатність

фізичної особи, якщо вона зловживає спиртними напоями, наркотичними

засобами, токсичними речовинами тощо і тим ставить себе чи свою сім’ю, а
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також інших осіб, яких вона за законом зобов’язана утримувати, у скрутне

матеріальне становище. Водночас, фізична особа може бути визнана судом

недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не

здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними» 192.

Відповідно до ст. 237 Цивільного процесуального кодексу України заява про

обмеження цивільної дієздатності фізичної особи може бути подана членами її

сім’ї, органом опіки та піклування, наркологічним або психіатричним закладом;

заява про визнання фізичної особи недієздатною може бути подана членами її

сім’ї, близькими родичами незалежно від їх спільного проживання, органом опіки

та піклування, психіатричним закладом 192].

Отже, тільки у випадках, прямо передбачених статтями 36 та 39 Цивільного

кодексу України, за ініціативою осіб, зазначених у ст. 237 Цивільного

процесуального кодексу України, можливо в судовому порядку встановити

юридичний факт психічного захворювання або певної залежності (алкогольної,

наркотичної тощо), що істотно впливає (або унеможливлює) на здатність особи

самостійно розуміти значення своїх дій чи керувати ними. Зазначимо, що

вірогідність доступу до суддівських повноважень осіб із захворюваннями, які

позбавляють їх здатності самостійно і повноцінно розуміти значення своїх дій чи

керувати ними, зберігається з огляду на те, що обмеження дієздатності може

відбуватись тільки за ініціювання зацікавлених осіб: членів сім’ї, органів опіки та

піклування чи лікувальних установ.

Важливе значення має норма Закону України «Про судоустрій і статус

суддів», яка вказує на те, що не можуть бути рекомендовані на посаду судді

також громадяни, які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що

перешкоджають виконанню функцій із здійснення правосуддя [137]. Незважаючи

на прогресивність вказаної норми, її недоліком є можливість довільного

тлумачення інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків судді.

Погоджуємося з Л.М. Москвич, що «даною нормою має охоплюватися як

психічне, так і фізичне здоров’я кандидата. Необхідно нормативно визначити

коло психічних і фізичних вад, виявлення яких у кандидата буде підставою для
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відмови в рекомендації його на посаду судді». Що стосується фізичного здоров’я,

то, оскільки діяльність судді відбувається в процесі постійного спілкування з

людьми, М.І. Клеандров пропонує передбачити заборону на допуск до такої

роботи осіб, які мають гострі і хронічні заразні захворювання, заїкаються або

мають виражені дефекти мови важкої форми, розлади функцій органів зору чи

слуху, хронічні захворювання горлянки і гортані тощо  [86, с. 112].

Щодо психічного здоров’я кандидата, в літературі виділяють такі його

критерії, як адекватність суб’єктивних образів об’єктивній дійсності; адекватність

віку рівнів зрілості емоційно-вольової та інтелектуальної сфер; здатність до

саморегуляції поведінки; розумне планування життєвих цілей і підтримання

активності при їх досягненні [172, с. 618]. Відповідно до Переліку медичних

психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт,

професій, служби), які можуть становити безпосередню небезпеку для особи, що

здійснює цю діяльність, чи оточуючих, затвердженого постановою Кабінету

Міністрів України від 27 вересня 2000 року, стосовно суддів не передбачено будь-

яких психіатричних протипоказань [98]. Проте, оскільки при здійсненні своїх

повноважень суддя може одержати інформацію, що містить державну або іншу

охоронювану законом таємницю, відповідно до Переліку психічних захворювань,

за наявності яких громадянин не може бути допущений до державної таємниці, до

здійснення судової діяльності не може бути допущена особа, яка страждає на такі

психічні захворювання, як шизофренічні і маніакально-депресивні психози, різні

параноїчні стани, хронічний алкоголізм, наркоманія і токсикоманія тощо [99].

Недоліком законодавства є відсутність також чітко визначеної процедури

перевірки стану здоров’я кандидата на посаду судді. Так, відповідно до Додатку

№ 1 до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, що

затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я від 21 травня 2007 року,

діяльність судді не входить до переліку професій, працівники яких підлягають

обов’язковому попередньому і періодичним медичним оглядам [101]. При цьому

стан здоров’я суддів має величезну соціальну значущість, оскільки внаслідок

перевтоми і психічного перенапруження зростає ймовірність судової помилки. У
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цьому зв’язку актуальним стає питання не тільки періодичного медичного огляду

суддів і розробки програми профілактики психотравматичного впливу факторів

професійного стресу [86], але й підбору в суддівський корпус фізично здорових, із

стійкою психікою кандидатів.

Згідно з п. 8 ст. 71 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

кандидат на посаду судді повинен, зокрема, подати довідку медичної установи

про свій стан здоров’я з висновком щодо придатності до роботи на посаді,

пов’язаній із виконанням функцій держави [137]. Однак доцільним вважаємо на

нормативному рівні закріпити обов’язок попереднього медичного огляду

претендентів у кандидати на посаду судді.

Погоджуємося з С.В. Прилуцьким, що «органи добору кандидатів повинні

не формально задовольнятись наданими довідками про стан здоров’я та

відсутність нервово-психіатричного диспансерного обліку, а безпосередньо, через

незалежні медичні установи, встановлювати факт фізичної та психічної

придатності кандидатів» [113, с. 12].

Ще однією перешкодою для зайняття посади судді є наявність незнятої чи

непогашеної судимості. Згідно із ст. 88 Кримінального кодексу України особа

визнається такою, що має судимість, з дня набрання законної сили

обвинувальним вироком і до погашення або зняття судимості. Особи, засуджені

за вироком суду без призначення покарання або звільнені від покарання чи такі,

що відбули покарання за діяння, злочинність і караність якого усунута законом,

визнаються такими, що не мають судимості. Особи, які були реабілітовані,

визнаються такими, що не мають судимості [63].

На наш погляд, дискусійною є позиція А.О. Селіванова, що, якщо особа має

навіть погашену або зняту судимість за умисний злочин або відбула покарання у

місцях позбавлення волі, то така обставина може бути перешкодою для її

рекомендації на посаду судді. Виняток у таких випадках становить тільки

реабілітація особи 81, с.4. Дійсно, суддя, який має судимість, навіть зняту чи

погашену у встановленому порядку, навряд чи буде користуватись авторитетом.

Поряд з цим, складно повністю погодитись з такою позицією, оскільки із зняттям
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чи погашенням судимості скасовуються всі правові обмеження особи, які

пов’язані з судимістю.

Заслуговує на увагу і думка М.І. Іншина, який пропонує запровадити

обмеження щодо працевлаштування державних службовців, які раніше

притягувалися до відповідальності за корупційні діяння. На думку науковця, це

стане дієвим заходом боротьби з корупцією в органах, структурах та підрозділах

державного механізму [48, с. 87]. Вважаємо, що такі обмеження можуть бути

встановлені і для претендентів на посаду суддів. Тобто, якщо кандидат був

засуджений за вчинення корупційного діяння, а потім судимість знята або

погашена у визначеному порядку, необхідно обмежити участь таких осіб у

доступі до здійснення правосуддя.

Не може претендувати на посаду судді відповідно до вимог Закону України

«Про судоустрій і статус суддів» особа, яку було раніше звільнено з посади судді

у зв’язку із визначеними законом порушеннями, вичерпний перелік яких

закріплено ч. 4 ст. 69 Закону. До них, зокрема. віднесено вчинення істотного

дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є

несумісним із статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді,

порушення вимог щодо несумісності, порушення обов’язку підтвердити

законність джерела походження майна або у зв’язку із набранням законної сили

обвинувальним вироком щодо такої особи. Крім того, відповідно до ч. 5

аналізованої статті, якщо особу було звільнено з посади судді за результатами

кваліфікаційного оцінювання, вона також не може претендувати на зайняття

посади судді. Вказані обмеження є цілком виправданими, оскільки вчинення

будь-якого з вказаних вище проступків свідчить про неналежний рівень

професійних та особистісно-моральних якостей особи, який не сумісний із

суддівською діяльністю.

Як зазначалось вище, окрім об’єктивних вимог щодо претендентів на

посаду суддів, існують і певні суб’єктивні вимоги, які пов’язані, в першу чергу, з

моральними якостями кандидата, хоча в законодавстві відповідні положення

практично відсутні. Лише присяга судді, викладена у ст. 57 Закону України «Про
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судоустрій і статус суддів», містить положення щодо необхідності «... чесно і

сумлінно здійснювати повноваження та виконувати обов’язки судді,

дотримуватися етичних принципів і правил поведінки судді, не вчиняти дій, що

порочать звання судді або підривають авторитет правосуддя» [137]. Але так як

присягу складає уже особа, яка призначена на посаду судді, виникає питання, як

повинні враховуватися моральні якості кандидатів на посаду судді. Вважаємо, що

значення моральних якостей слід більш чітко встановити і стосовно кандидатів на

посаду судді (за прикладом педагогічних працівників у Законі України «Про

освіту»).

У п. 10 Основних принципів, що стосуються незалежності судових органів

1985 року, зазначається, що особи, відібрані на судові посади, повинні мати

високі моральні якості та здібності. Дійсно, індивідуально-психологічні

характеристики особистості кандидата на посаду судді не менш важливі для

здійснення правосуддя, ніж його юридична кваліфікація та професіоналізм.

Для кандидатів на посаду суддів в Україні встановлено порядок їх

перевірки шляхом запитів до органів внутрішніх справ, органів опіки та

піклування. Проте при цьому перевіряються лише дані про судимість та про

визнання претендента на посаду недієздатним або обмежено дієздатним. Інші

питання, зокрема ті, що стосуються моральних якостей, залишаються поза

увагою. Однак сьогодні назріла необхідність законодавчого врегулювання

можливості перевірки і моральних якостей кандидатів. Необхідним є

використання сучасних методик, у тому числі і відповідних технічних засобів, до

яких, наприклад, Н.М. Лукашева відносить застосування системи «поліграф» [72,

с. 14].

Опосередкована норма щодо необхідності врахування моральних якостей

претендента на посаду судді міститься в ст. 70 Закону України «Про судоустрій і

статус суддів», де встановлено, що однією із цілей кваліфікаційного іспиту є

перевірка особистих і моральних якостей кандидата [137]. Проте будь-якого, хоча

б орієнтовного переліку таких якостей, як і механізму їх дослідження, немає. З

огляду на це, вказане положення носить здебільшого декларативний характер.
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Стаття 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлює

вимогу до кандидата на посаду судді щодо доброчесності [137]. Частково вказана

вимога якраз і пов’язана з моральними якостями кандидата. Доброчесність є

одним із критеріїв кваліфікаційного оцінювання кандидата на посаду судді

відповідно до ст. 83 Закону [137]. З метою сприяння Вищій кваліфікаційній

комісії суддів України у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду

судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного

оцінювання утворюється спеціальний орган – Громадська рада доброчесності

(стаття 87 Закону).

При цьому Громадська рада доброчесності має повноваження, яких

достатньо для перевірки кандидата на посаду судді, а саме: збирає, перевіряє та

аналізує інформацію щодо кандидата на посаду судді; має право створити

інформаційний портал для збору інформації щодо професійної етики та

доброчесності суддів, кандидатів на посаду судді; має право безоплатного та

повного доступу до відкритих державних реєстрів тощо [137, ст. 87].

Допомогти в оцінці особистих і моральних якостей кандидата на посаду

судді, на думку Л.М. Москвич, може запровадження в практику добору суддів

інституту поручительства. Діючі судді і ті, що знаходяться у відставці, своїми

рекомендаціями, які ґрунтуються на власному досвіді спілкування з кандидатом

по попередній роботі чи навчанню, поведінці в сім’ї, колективі, перешкоджали б

проникненню в суддівський корпус людей випадкових, професійно непридатних

до цієї діяльності. У той же час, поручительство представника суддівського

корпусу зобов’язувало б його нести певну відповідальність за діяльність судді,

якому була дана рекомендація; також воно допускає наставницьку діяльність [86,

с. 116-117].

Ще однією пропозицією для перевірки особистих якостей є створення

системи обов’язкового психологічного тестування кандидатів на посаду судді.

Проведений у 2001- 2002 рр. експеримент з психологічного тестування суддів у

11 суб’єктах Російської Федерації підтвердив доцільність подібної процедури.

Кандидати оцінювалися за сімома критеріями: професіоналізмом, конфліктністю,
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лідерством, фізичним станом, доступністю, самоконтролем, інтелектуальністю

[147, с. 4]. Л.М. Москвич підтримує ідею впровадження психологічного

тестування і вважає, що воно повинно мати конкретну спрямованість на

виявлення потрібних у даній професійній діяльності якостей особистості. При

цьому важливо пам’ятати, що будь-який метод добору має бути науково

обґрунтованим [86, с. 117-118].

На думку І.Л. Самсіна, на стадії добору кандидатів на посаду суддів, окрім

психологічного тестування, варто також проводити співбесіду із психологом,

який повинен за її результатами та на підставі опрацьованих тестів надати

висновок, що буде спрямовуватись до кваліфікаційної комісії суддів. При цьому,

автор вважає, що більш ретельно потрібно підходити до оцінки цих якостей при

обранні суддею безстроково. Тим більше, що для встановлення відповідності

особи цим якостям після закінчення п’ятирічного строку першого призначення

буде значно більше вихідних даних, оскільки у судді вже на цей час складеться

репутація серед колег та працівників суду [165, с. 6]. Для проведення ефективного

психологічного тестування варто розробити хоча б приблизний перелік якостей,

необхідних майбутньому судді для успішної професійної діяльності. До

створення такого переліку доцільно залучити, в першу чергу, діючих суддів та

суддів у відставці.

Перелік властивостей і якостей, якими повинен володіти кандидат на

посаду судді, сьогодні напрацьовується науковцями. Результатом такого

напрацювання повинна стати, на нашу думку, систематизація та

експериментальне випробування отриманого науковими методами

професіографічного матеріалу і закріплення його на методичному, а пізніше,

можливо, й нормативному рівні з метою використання при доборі кандидатів на

посаду суддів в Україні. Проте неможливо не погодитися з І.Л. Самсіним, що,

незважаючи на необхідність теоретичних розробок даної проблеми, формування

моделі психологічних та професійних якостей ідеального судді та визначення

допустимого відсотку відхилення від цього ідеалу повністю не вирішить

поставлених питань, але точно ускладнить процес добору кандидатів. Тут є дві
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перспективи: завищити планку, до якої важко буде дотягнутись будь-якому

кандидату, або опосередкувати вимоги і зробити їх надто загальними, що дасть

мало користі з практичної точки зору [166, с. 5].

1.3 Проблеми професійної підготовки кандидатів на посаду судді

Найважливішою умовою придатності особи бути професійним суддею є

його кваліфікація, тобто підготовленість до діяльності судді. Підготовленість до

роботи, володіння необхідними для судді знаннями, вміннями та навичками може

при наявності інших передумов забезпечити високу якість діяльності по

здійсненню правосуддя. Підготовка професійних суддів – це навчання кандидатів

на посаду судді, спрямоване на одержання професійних знань і вмінь, необхідних

для успішного здійснення функцій судової влади [75, с. 30].

Як відзначалося в попередньому підрозділі, особа, яка претендує на

зайняття посади судді, повинна мати спеціальні знання та комплекс навичок,

необхідних для здійснення правосуддя. Такі знання та навички можуть бути

набуті в процесі спеціальної професійної підготовки особи, яка планує

здійснювати суддівські повноваження. Проте в Україні на сьогодні відсутня

ефективна державна система професійної підготовки суддів. Крім того, питання

організації підготовки професійних суддів не знайшли свого детального

законодавчого врегулювання.

На початковому етапі незалежності нашої держави професійна підготовка

суддівського корпусу здійснювалася Центром підготовки суддів при Верховному

Суді України і Центром суддівських студій при Міністерстві юстиції України.

Крім того, в 1999 році в Національній юридичній академії України імені Ярослава

Мудрого було створено факультет підготовки професійних суддів, перед яким

ставилося завдання підготовки висококваліфікованих кадрів для формування

суддівського корпусу. Аналогічні функції виконував створений у 2002 році

Інститут підготовки професійних суддів при Одеській національній юридичній

академії.
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Важливе значення має чітке законодавче визначення правового статусу

навчального закладу, що здійснює професійну підготовку суддів. Більшістю

європейських держав визнана практика незалежності закладів та установ, які

здійснюють підготовку суддів, від загальної системи юридичної освіти держави.

Такі заклади, як правило, здійснюють первинну професійну підготовку та

підвищення кваліфікації суддів. Заклади й установи можуть знаходитись як у

підпорядкуванні відомства, що здійснює організаційне забезпечення діяльності

суддів і прокурорів, як це, наприклад, здійснено у Республіці Польща, де

Національна школа підготовки суддів і прокурорів підпорядковується

Міністерству юстиції, так і мати цілком незалежний особливий статус у державі,

як це здійснено у Французькій Республіці, де Національна школа магістратури діє

як незалежна, автономна державна структура, що забезпечує підготовку та

підвищення кваліфікації суддів, або у Республіці Сербія, де Центр підготовки

суддів та прокурорів також є незалежною державною установою,

підпорядкованою Вищій судовій раді [1, c. 11].

В Україні вперше необхідність створення спеціального навчального

закладу з навчання суддів була відображена в Указі Президента від 09 вересня

2000 року «Про створення Української академії суддів» при Міністерстві юстиції

України [136]. У 2002 році у зв’язку з прийняттям Закону України «Про

судоустрій України» Українську академію суддів було ліквідовано, натомість

створено Академію суддів України при Державній судовій адміністрації [114]. У

ст. 129 Закону України «Про судоустрій України» було закріплено, що Академія

суддів України є вищим навчальним закладом, на котрий покладається

здійснення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації суддів і

працівників апарату судів.

Водночас, у 2010 році внаслідок прийняття Закону України «Про

судоустрій і статус суддів» на базі Академії суддів України утворено Національну

школу суддів України при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України [138],

яка була відповідальною за підготовку висококваліфікованих кадрів для судової

системи [95].
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Національна школа суддів функціонує і сьогодні. Її правовий статус

регламентовано главою 4 розділу V Закону України «Про судоустрій і статус

суддів». Відповідно до ст. 104 Закону Національна школа суддів України є

державною установою із спеціальним статусом у системі правосуддя, яка

забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів для системи правосуддя та

здійснює науково-дослідну діяльність. Національна школа суддів України

утворюється при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України і здійснює свою

діяльність відповідно до цього Закону та статуту, затвердженого Вищою

кваліфікаційною комісією суддів України [137].

До основних завдань Національної школи суддів України можна віднести:

1) спеціальну підготовку кандидатів на посаду судді; 2) підготовку суддів, у тому

числі обраних на адміністративні посади в судах; 3) періодичне навчання суддів з

метою підвищення рівня їхньої кваліфікації; 4) проведення курсів навчання,

визначених кваліфікаційним або дисциплінарним органом, для підвищення

кваліфікації суддів, які тимчасово відсторонені від здійснення правосуддя; 5)

підготовку працівників апаратів судів та підвищення рівня їхньої кваліфікації; 6)

проведення наукових досліджень з питань удосконалення судового устрою,

статусу суддів і судочинства; 7) вивчення міжнародного досвіду організації та

діяльності судів; 8) науково-методичне забезпечення діяльності судів, Вищої

кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя [137, ст. 105].

Як зазначав В.В. Кривенко, необхідним є створення спеціалізованого

навчального закладу для підготовки суддів. Основним його завданням має бути

післядипломна підготовка кадрів для роботи в судах. Донедавна спеціальна

підготовка юристів для роботи суддями не проводилась, і вперше призначені на

посаду судді навчаються цій професії у процесі здійснення судочинства, що,

безумовно, призводить до судових помилок. Такій практиці необхідно покласти

край. Кандидатом у судді має бути, як правило той юрист, який пройшов

відповідний курс навчання в названій Академії 62, с. 3. Таке твердження

справедливе і для визначення завдань та функцій Національної школи суддів.
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Незважаючи на діяльність Національної школи суддів України як

спеціалізованого навчального закладу для підготовки суддів, наразі існує значна

кількість практичних проблем, пов’язаних з такою підготовкою. Зокрема, як

зазначає В.В Бринцев, внаслідок відсутності єдиної, цілеспрямованої і науково

обґрунтованої Концепції щодо навчання суддів даних заходів (створення

спеціалізованого навчального закладу – прим. авт.) явно недостатньо, щоб

повною мірою вирішити проблему комплектування суддівського корпусу

високопрофесійними фахівцями [13, с. 55-60].

В.М. Мартиненко, обґрунтовуючи необхідність підвищення ефективності

результатів підготовки кандидатів на зайняття посади суддів, т наголошує на

потребі розробки довгострокової програми підготовки суддівських кадрів і

удосконаленні існуючої науково-методичної бази для підготовки суддів та

підвищення кваліфікації у Національній школі суддів України працюючих суддів

[76]. Схожу позицію висловлює і Л.М. Москвич [86, с. 158-159]. При цьому, на

думку вченої, така програма повинна передбачати вирішення кількох завдань:

«По-перше, власне навчання, що передбачає не тільки передачу знань, а й

формування правової культури, інтелектуальний розвиток слухачів. По-друге,

розвиток емоційної сфери, що не тільки передбачає формування навичок

емоційної саморегуляції, а й припускає індивідуальний підхід до процесу

навчання, який враховує емоційні особливості слухачів. По-третє, психомоторний

розвиток, що передбачає формування специфічних навичок поведінки,

необхідних у професійній діяльності судді» [86, с. 159].

Окрім необхідності прийняття програми підготовки кандидатів на посаду

суддів, існує ще одна проблема, яка потребує вирішення, – створення процедури

спеціального добору претендентів на таку підготовку. Звичайно, кандидати

повинні відповідати вимогам для зайняття кандидата на посаду судді, визначені

Законом України «Про судоустрій і статус суддів». Але, крім цього, необхідним є

встановлення спеціальної процедури добору претендентів на навчання, які

повинні мати первинний рівень не тільки професійних знань і навичок, але й

інтелектуального та психологічного розвитку.



58

Відбір майбутніх кадрів на етапі прийому осіб до відповідних навчальних

закладів необхідно здійснювати з числа претендентів, які мають відповідні

інтелектуально-психологічні характеристики, без яких неможливе досягнення

професійних успіхів. І лише тих, хто володіє такими якостями, потрібно навчати

професії, надаючи їм для цього необхідні знання [76]. Проте сьогодні відсутні

єдині методичні рекомендації щодо здійснення такої роботи. На практиці

створюються відбіркові комісії, які проводять співбесіди із абітурієнтами та за їх

результатами затверджується персональний склад осіб, яким видаються

відповідні направлення [35, с. 288-289].

Погоджуємося з Л.М. Москвич, що «у системі підготовки суддів було б

доцільно проводити диференціацію серед претендентів залежно від стажу і

досвіду роботи, відповідно до яких і передбачати певні професійно-освітні

програми навчання. Наприклад, можна було б виділити три категорії

претендентів: 1) особи, що мають досвід роботи в суді, адвокатурі, прокуратурі,

тобто чия робота була пов’язана із судовою діяльністю; 2) особи, що не мають

такого (спеціального) досвіду роботи (випускники вузів, юрисконсульти,

викладачі права та ін.)» [86, с. 160]. Такий підхід вважаємо цілком виправданим,

адже рівень професійних знань та навичок двох зазначених категорій

відрізняється, що зумовлює необхідність особливого підходу до підготовки

кожної з них. Так, якщо особи, які мають спеціальний досвід роботи, пов’язаний

із суддівською діяльністю, знайомі з роботою судової системи і потребують

тільки поглиблення знань та отримання спеціальних навичок для здійснення

правосуддя, то для фахівців без такого досвіду потрібним є і спеціальна

підготовка, пов’язана, в тому числі, з вивченням основ суддівської діяльності

загалом.

Проведення тестування спрямоване на виявлення особистісних реакцій та

їх порівняння з якостями інших випробуваних (що має важливе значення для

добору найкращих кандидатів для професійної підготовки до суддівської

діяльності).



59

Здатність до саморозвитку, самовдосконалення, вміння уникати рутини та

необґрунтованого ризику становлять особливу групу вимог, що висуваються до

кандидатів на судову роботу і втілюються в особистості судді. Виходячи з цього,

питання професійного відбору кандидатів на посаду судді за допомогою

спеціальних методів дозволяють з’ясувати відповідність суддів посаді на основі

розкриття їх індивідуально-психологічних особливостей [76].

При проведенні тестування необхідно визначати наявність тих

інтелектуальних і психологічних здібностей, які необхідні для здійснення

суддівської діяльності (детально ці властивості були розглянуті у попередньому

підрозділі), в тому числі враховувати особливості можливої подальшої

суддівської діяльності кандидата на посаду судді (наприклад, в спеціалізованих

судах чи судах вищої інстанції). Цікавим є досвід США, де, крім загальних вимог,

кандидат на посаду судді апеляційного суду повинен володіти такими

додатковими якостями, як колегіальність, уміння викладати свої думки на папері;

для судді суду першої інстанції – рішучість, суддівська стриманість, ораторські

здібності; для керівника суду – адміністративні здібності, комунікативність [178,

с. 97-119].

Погоджуємося з В.В. Романовим, що тести, розроблені для

психодіагностичної оцінки кандидатів у слухачі, повинні:

 виявляти загальний рівень інтелектуального розвитку кандидата,

структуру його індивідуально-психологічних властивостей, особливості

темпераменту і характеру, адаптивні можливості до обраної професії;

 бути досить надійними, мати не тільки поточну (діагностичну), а й

прогностичну валідність, тобто давати можливість не тільки актуально оцінювати

стан кандидата, а й складати науково обґрунтований, достовірний прогноз щодо

його подальшого найбільш ефективного використання;

 бути компактними, зручними для групового обстеження кандидатів в

обмежені проміжки часу з використанням автоматизованої обробки результатів

тестування;
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 перевіряти і доповнювати один одного з метою підвищення

надійності, точності і вірогідності отриманих результатів [161, с. 329-330].

Другим етапом добору кандидатів на навчання є проведення співбесіди,

спрямованої на встановлення професійної відповідності претендента посаді судді.

На даному етапі необхідно досліджувати рівень спеціальних знань кандидата, а

також його ділові і моральні якості. Звичайно, можуть бути уточнені питання,

пов’язані з освітою, трудовою діяльністю, побутом кандидата, а також

визначатись мотивація особи щодо зайняття посади судді. Отже, в процесі

проведення співбесіди слід встановити головне, чи відповідає претендент за

рівнем професійних та особистих якостей вимогам для суддівського корпусу, а

якщо ні, то чи можливо усунути існуючі недоліки в процесі навчання.

Як слушно зауважує Л.М. Москвич, вирішити завдання по добору слухачів

для навчання зможе лише комісія, що складається з висококваліфікованих

фахівців. До її складу слід включити як практичних працівників: суддів

Верховного Суду України і вищих спеціалізованих судів України; представників

Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації, Вищої

кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради юстиції, так і вчених-правознавців.

Обов’язково до складу комісії повинен входити психолог [86, с. 163-164].

Отже, за результатами проведення тестування та співбесіди, залежно від

необхідної кількості слухачів, повинен проводитись відбір найкращих кандидатів

на навчання.

Відповідно до ст. 77 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

спеціальна підготовка кандидата на посаду судді включає теоретичну та

практичну підготовку судді в Національній школі суддів України. Програму,

навчальний план та порядок проходження спеціальної підготовки кандидатами на

посаду судді затверджує Вища кваліфікаційна комісія суддів України за

рекомендацією Національної школи суддів України [137].

Позитивним слід відзначити зміну в новому Законі підходу до здійснення

спеціальної підготовки кандидата на посаду судді. Так, ст. 69 Закону України

«Про судоустрій і статус суддів» 2010 року передбачала, що спеціальна
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підготовка кандидата на посаду судді включає теоретичне та практичне навчання

за денною (очною) чи заочною формою [137]. Вважаємо, що ефективною формою

навчання для кандидатів на посаду судді є лише очна форма, заочна ж форма

можлива лише для осіб, щодо яких здійснюється перепідготовка або підвищення

кваліфікації.

В аспекті професійної підготовки кандидатів на посаду судів заслуговує на

увагу пропозиція С.В. Прилуцького щодо затвердження в штаті місцевих судів

посади стажиста (кандидата на посаду судді) з визначенням відповідних прав та

обов’язків, беручи до уваги те, що в цьому є практична необхідність. За таких

умов юрист, що не має належного досвіду судочинства, в якості кандидата на

посаду судді набуватиме практичних навичок, необхідних для роботи суддею

[113, с. 14].

Схожа позиція висловлюється і В.Д. Бринцевим. На його думку,

найраціональніша форма підготовки резерву – підготовка з числа помічників і

консультантів судів, а також стажистів. Однак для забезпечення ефективності

інститут стажистів-суддів повинен зазнати серйозного реформування.

Процесуальним законодавством необхідно передбачити можливість самостійної

участі їх у діях з підготовки матеріалів (справ) до судового розгляду.

Функціонально це може включати такі форми діяльності: прийом громадян,

витребування необхідних документів, призначення первинних експертиз (про

оцінці вартості спірного майна тощо), підготовка проектів процесуальних

документів 13.

Тривалість проходження спеціальної підготовки в Національній школі

суддів України відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

становить дванадцять місяців (якщо інший строк не визначений рішенням Вищої

кваліфікаційної комісії суддів України) [137].

У світовій практиці щодо тривалості підготовки суддів можна зустріти різні

строки: від 2,5 років (Франція, Португалія, Іспанія) до 6 років (Нідерланди).

Відповідно до документа «Пропозиції щодо наступних кроків судової реформи в

Україні», підготовленого за результатами обговорення під час конференції
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«Судова реформа в Україні та світові стандарти незалежності судової влади» (26-

27 жовтня 2010 року) в межах Проекту «Україна: верховенство права» Агентства

США з міжнародного розвитку (USAID), пропонується збільшити строк

проходження спеціальної підготовки до 12 місяців та передбачити, що цей строк

включає теоретичну і практичну підготовку [145, с. 6]. Вказані пропозиції були

враховані законодавцем, оскільки за попереднім Законом «Про судоустрій і

статус суддів» 2010 року було визначено лише шестимісячний строк спеціальної

підготовки кандидатів на посаду судді [138].

Водночас, І.Л. Самсін справедливо зауважує, що особи, які працювали на

посаді помічника судді, не потребують довготривалого навчання і для них

доцільно запровадити адаптаційні програми для ознайомлення із суддівською

професією як такою, що носить специфічний статус і має виключне значення для

забезпечення правопорядку у суспільстві [166, с. 7].

Тому, як зазначалось вище, найбільш доцільним є диференційований підхід

до навчання кандидатів, згідно з яким для осіб, які мають професійний досвід,

пов’язаний із судовою діяльністю, необхідний менш тривалий строк підготовки,

ніж для осіб, які такого спеціального досвіду роботи не мають. В.М. Мартиненко

обґрунтовано стверджує, що зміст і структура навчальних програм повинні

відрізнятися залежно від того, чи кандидат вперше має призначатися на посаду

судді, чи вже має професійний досвід в якості помічника судді [76]. Отже, для

першої категорії пропонуємо передбачати строк навчання два роки, для другої –

один рік.

Звичайно, не можна перетворювати спеціальну підготовку для кандидатів

на посаду судді в довготривалий процес, рівнозначний отриманню другої

юридичної освіти. Натомість це має бути максимально інтенсивний та практично

орієнтований курс, розрахований, в першу чергу, на тих слухачів, які не мають

досвіду роботи в суді (на посаді помічника судді) [166, с. 8].

У європейських державах (у Франції, Німеччині, Іспанії, Португалії), де

спеціальна підготовка визнана необхідною, використовують дві її моделі:

модульну й комбіновану. При модульній підготовці навчальна практика в суді
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чергується з практичними заняттями в центрах підготовки суддів протягом

тривалого часу (інколи більше року). Слухачі удосконалюють свою підготовку

під час проходження практики в судах та, в окремих випадках, факультативно – в

інших державних установах, спираючись на навчальний процес, який обов’язково

орієнтований на практичні аспекти професії судді. Комбінована модель

передбачає поєднання практичної діяльності на посаді судді та навчання в групах

під керівництвом висококваліфікованих і досвідчених суддів. Завдяки такому

навчанню кандидати на посаду судді отримують можливість оволодіти системою

знань та вмінь, необхідних для суддівської професії (проведення судового

засідання, дослідження й оцінка доказів, складення грамотного й обґрунтованого

судового рішення) [76]. Вважаємо доцільним застосування будь-якої із вказаних

моделей Національною школою суддів України при формуванні методики

практичної підготовки кандидатів на посаду судді.

Практичне орієнтування процесу спеціальної підготовки кандидатів на

посаду судді не може означати повну відмову від вивчення теоретичних

дисциплін. Фахівці відзначають, що лише систематичний навчальний процес,

який включає теоретичну і практичну частини, забезпечує можливість усунути

прогалини в практичній підготовці кандидатів [166, с. 8].

При розробці програми, як слушно зазначає Л.М. Москвич, доцільно

врахувати прогалини у рівні загальної юридичної освіти і потреби суддівської

практики. Так, при анкетуванні професійних суддів на запитання, які, на їхню

думку, найістотніші недоліки при підготовці суддів у загальному навчальному

закладі, були отримані такі відповіді: 83,9 % суддів вказали на слабкий зв’язок

теорії з практикою; 33,9 % – на дефіцит часу, що надається для стажування в

судових установах під час навчання; 13,4 % респондентів прогалиною назвали

перевагу лекційних методів навчання; 4,3 % – низький теоретичний рівень

викладання. При аналізі результатів слід враховувати, що деякі судді вказували

одночасно на декілька недоліків навчання суддів у навчальних закладах. Разом з

тим отримані дані яскраво свідчать про те, що при підготовці суддів у

спеціалізованому навчальному закладі необхідно більше приділяти уваги
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проблемним питанням, найбільш поширеним у практичній професійній

діяльності судді, тобто спеціальна підготовка суддів повинна мати предметний,

прикладний характер [86, с. 164-165].

Серед дисциплін, які, на думку І.Л. Самсіна, екс-голови Вищої

кваліфікаційної комісії суддів України, потрібно обов’язково запровадити в

спеціальну професійну підготовку кандидатів на посаду суддів: методологія

тлумачення актів законодавства, побудована на логічних прийомах; практика

Європейського суду з прав людини; етика поведінки, що пов’язана з професійною

діяльністю. Також, з точки зору автора, у Школі суддів повинен діяти відділ

психологічної адаптації до професії судді, функція якого полягає у підготовці

кандидатів до психологічного, фізичного та інтелектуального навантаження, що

може їх очікувати на даній посаді [164, с. 17].

Крім того, виходячи з досвіду формування суддівських кадрів у

закордонних країнах, до програми навчання суддів необхідно включити вивчення

судової та адміністративної практики, практики надання юридичних

консультацій, отримання базових знань з менеджменту, тактики ведення

переговорів, риторики, медіації, науки про ведення допиту і здатність

спілкування, урегулювання спорів [76].

Програма навчання повинна бути орієнтована на цільову аудиторію та

передбачати вивчення тих курсів, що найбільш необхідні для певної категорії

слухачів. Так, як зазначає Н.Г. Шукліна, проректор з науково-дослідної роботи

Національної школи суддів України, для організації якісної підготовки суддів та

працівників апаратів судів у 2011 році Школою підготовлено та затверджено

22 Типові навчальні плани підготовки для різних категорій слухачів, з яких 12

планів для суддів і 10 – для працівників апарату судів [196, с. 40].  При цьому, як

наголошує І.Л. Самсін, особлива увага приділяється розробці методик викладання

у Національній школі суддів України, що мають на меті вироблення у слухачів

передусім навичок мислити критично, оцінювати спірну ситуацію з точки зору

справедливості і законності, шукати вирішення спору в змісті принципу

верховенства права [164, с. 17].
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Пріоритетними формами навчання під час підготовки суддів та працівників

апаратів судів у Національній школі суддів України є інтерактивні лекції з

актуальних питань правозастосування, вирішення казусів та симуляції (навчальні

судові засідання). Окрім цього, важливими залишаються й такі форми, як

практичні заняття, семінари та засідання круглого столу. Школа також широко

практикує проведення спеціалізованих семінарів з актуальних питань

судочинства, більшість з яких організовується за тематикою, запропонованою під

час занять та опитувань, а також із урахуванням змін чинного законодавства

України [196, с. 40-41].

Одним із елементів професійної підготовки суддів може бути

запровадження інституту юридичних клінік у Національній школі суддів України.

Юридична клініка, на думку В.М. Мартиненко, є механізмом сприяння якості

юридичної освіти, що виявляється у створенні для студентів можливості під час

навчання практикуватися в юридичній професії, виконуючи аналітичну і

безпосередньо правозахисну роботу [76]. Запровадження системи юридичних

клінік підтримує і В.В Бринцев [13, с. 55-60].

Процес спеціальної підготовки суддів повинен передбачати, нарівні з

отриманням теоретичних знань і практичних навичок та проходження

стажування, також спеціалізації слухачів. Обґрунтованою видається позиція

Л.М. Москвич про створення трьох відділень (спеціалізації – авт.), виходячи з

юрисдикції судів: загального, господарського, адміністративного [85, с.14]. При

цьому вважаємо, що загальна спеціалізація може передбачати і більш вузьку

сферу – щодо розгляду цивільних справ, кримінальних тощо.

У дискусіях щодо підготовки суддів досить часто виникає питання

необхідності підтримання належної обізнаності викладачів з актуальними

проблемами практичного судочинства і прокурорської діяльності. Способи

забезпечення цього також досить різноманітні. Це може бути як нормативно

врегульоване включення безпосередньо суддів різного рівня до числа викладачів

відповідного навчального закладу на умовах сумісництва, так і нормативно

врегульована ротація практиків на викладацькі посади з подальшою можливістю



66

повернення на практику, але вже з певним посадовим підвищенням, як це

відбувається у Французькій Республіці [1, c. 11].

Відповідно до ч. 5 ст. 77 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

за результатами спеціальної підготовки кандидати отримують свідоцтво

встановленого Вищою кваліфікаційною комісією суддів України зразка.

Проходженням кандидатом спеціальної підготовки вважається успішне

виконання програми підготовки. Частина 6 вказаної статті передбачає, що

Національна школа суддів України надсилає матеріали щодо кандидатів, які

пройшли спеціальну підготовку, до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

для складення кваліфікаційного іспиту [137].

Проте цікавою є позиція Л.М. Москвич стосовно того, що більш доцільним

було б проведення підсумкової атестації (кваліфікаційної атестації) у формі

кваліфікаційного іспиту [85, с. 14; 165, с. 7]. Проведення підсумкової атестації у

спеціалізованому закладі для суддів у вигляді кваліфікаційного іспиту вважаємо

доцільним і логічним з огляду на мету та завдання цього навчального закладу.

Крім того, це значно спростить процедуру складання такого іспиту, а також

забезпечить передумови для формування корпусу професійних суддів із дійсно

висококваліфікованих кадрів, що мають спеціальну теоретико-практичну

підготовку.

Підсумкова перевірка знань, рівня професійної підготовки та ступеня

готовності кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя з питань

юрисдикції відповідного суду може проводитися шляхом тестування та

вирішення ситуативних завдань або вправ [76]. Обґрунтованість такої пропозиції

випливає з позитивного досвіду застосування подібної атестаційної практики в

деяких країнах Європи, зокрема в Австрії, Італії, Іспанії, Нідерландах, Франції.

Тести є переліком питань з основних галузей права, складені відповідно до

діючого законодавства і передбачають надання чіткої та однозначної відповіді

шляхом вибору правильної з запропонованого переліку варіантів. Ситуативні

завдання – це спірні ситуації, що потребують правової оцінки або вирішення

правовим шляхом з посиланням на діюче законодавство. Рішення ситуативного
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завдання полягає у пошуку рішення в конкретній справі з будь-якої галузі права.

Тестування, на думку В.М. Мартиненко, дозволяє швидко визначити рівень

володіння кандидатом на посаду судді чинним законодавством та можливостями

його оперативного використання , водночас, застосування ситуативних задач

надає можливість визначити вміння кандидата на суддівську посаду оцінювати

доказову базу, здатність правильно застосовувати норми закону, логічно довести

правильність прийнятого рішення [76].

Концепція елементів письмового завдання у формі тестів та ситуативних

завдань, як стверджує І.Л. Самсін, надасть можливість оцінити знання кандидата

за такими різними критеріями: знання матеріального та процесуального права;

уміння оперувати понятійно-категоріальним апаратом та застосовувати його на

практиці; послідовність та логіка мислення; виклад думок та формулювання

позиції при вирішенні завдань; здатність оперативно мислити, приймати рішення

тощо [166, с. 10].

Ще одним важливим питанням в аспекті професійної підготовки суддів є

питання правового статусу слухачів Національної академії суддів. Так, згідно із

ст. 77 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» спеціальна підготовка

проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України. На період

проходження кандидатом підготовки за ним зберігається основне місце роботи,

виплачується стипендія в розмірі посадового окладу помічника судді місцевого

суду. Строк проходження спеціальної підготовки в Національній школі суддів

України зараховується до стажу професійної діяльності у сфері права [138].

Встановлення таких гарантій має важливе значення для осіб, які бажають

отримати спеціальну професійну підготовку із подальшою можливістю зайняття

посади судді.

Професійне навчання суддів має бути спрямоване на забезпечення

професійної самореалізації судді як особистості, формування поглиблених

спеціальних знань, умінь і навичок на основі постійного навчання і досвіду

практичної діяльності, що сприятиме підтриманню і підвищенню рівня

професійної відповідності особистості займаній посаді [86, с. 174].
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Висновки до розділу 1

1. У процесі реформування судової системи України необхідно

першочергове значення приділяти питанням ефективного врегулювання корпусу

професійних суддів, зокрема порядку набуття, здійснення і припинення

суддівських повноважень Процедура підбору кадрів кандидатів на посаду судді

полягає в доборі осіб, які найбільш придатні з точки зору і професійних, і

особистих якостей до здійснення функцій судової влади.

2. На основі аналізу міжнародно-правових актів можна зробити висновок, що

на сьогодні існує достатньо розвинена система міжнародних стандартів щодо

формування суддівського корпусу, які прийняті як на міжнародному рівні (ООН,

Міжнародна асоціація суддів), так і на європейському (Рада Європи, Європейська

асоціація суддів). Ці стандарти визначають основні програмні засади функціонування

судової системи, які повинні бути покладені в основу національного законодавства,

що регулює, в тому числі, і формування корпусу професійних суддів.

3. Процес кадрового забезпечення судової системи повинен базуватися на

конституційних засадах прозорості, демократичності, рівних можливостей,

верховенства права та законності, неупередженості та об’єктивності. Водночас,

він має забезпечувати відбір найкращих кандидатів, високопрофесійних та

високоморальних з метою забезпечення компетентної роботи суддів і, відповідно,

найбільш ефективного захисту прав, свобод та законних інтересів людини і

громадянина.

4. Вимога належності до громадянства для зайняття посади судді є

обґрунтованою та не може вважатись дискримінаційною стосовно іноземців та

осіб без громадянства, адже судді здійснюють свою діяльність та приймають

рішення від імені України, чого не можуть робити іноземці, зважаючи на

відсутність між ними та державою правового зв’язку.

5. Диференціація тривалості стажу роботи, визначення вимог до наявності

спеціального стажу в окремих сферах юриспруденції для кандидатів на посаду

судді є виправданою з огляду на те, що спеціалізовані суди, Верховний Суд

України виконують додаткові, визначені законодавством функції, тому і
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професійні судді цих судів повинні володіти додатковою компетенцією.

6. Вік не повинен вважатись ключовим критерієм для претендента на

посаду судді. Тому добір суддів має проходити з урахуванням індивідуальних

особливостей претендента на зайняття відповідної посади, його професійних,

ділових якостей.

5. Позитивно оцінюючи тлумачення поняття «стаж професійної

діяльності», звертаємо увагу на його окремі недоліки, що ускладнює практичне

застосування. При підборі кандидатів на посаду судді необхідно враховувати не

тільки тривалість професійного стажу претендента, але й його якісні показники.

6. Встановлено, що необхідність знання суддею регіональної мови існує,

проте на початковому етапі добору претенденти на посаду судді можуть і не

знати, в якій місцевості будуть наявні вакантні місця. Вважаємо, що, якщо суддя

буде призначений на посаду в певній місцевості, де судочинство повинно вестись

відмінною від державної мови, для такого судді потрібно організувати курси

підвищення кваліфікації, що дозволять оволодіти як усною, так і писемною

регіональною мовою.

7. В аспекті такої обмежувальної вимоги щодо кандидата на посаду судді як

наявність незнятої чи непогашеної судимості запропоновано встановити виняток

– щодо судимості за корупційні правопорушення. Тобто, навіть якщо кандидат

був засуджений за вчинення корупційного діяння і судимість знята або погашена

у визначеному порядку, необхідно обмежити його участь у доступі до здійснення

правосуддя.

8. Найбільш доцільним є диференційований підхід до навчання кандидатів

на посаду судді, згідно з яким для осіб, які мають професійний досвід, пов’язаний

із судовою діяльністю, необхідний менш тривалий строк підготовки, ніж для осіб,

які такого спеціального досвіду роботи не мають.

9. Запропоновано законодавчо визначити обов’язковість підготовки у

спеціалізованому навчальному закладі для усіх осіб, які мають бажання бути

рекомендованими для призначення на посаду судді та проводити підсумкову

атестацію для слухачів такого закладу у формі кваліфікаційного іспиту.
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РОЗДІЛ 2

ВИНИКНЕННЯ ТА ЗМІНА ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ІЗ

СУДДЯМИ

2.1 Умови та підстави виникнення трудових правовідносин із суддями

Судді, незважаючи на свій спеціальний трудо-правовий статус, є

працівниками, відповідно, на них поширюються норми трудового законодавства,

якщо інше не встановлено спеціальними нормами, які містяться, зокрема, в Законі

України «Про судоустрій і статус суддів». І хоча в контексті прийняття на посаду

суддів у Законі немає відповідної норми, яка б свідчила про їх належність до

категорії працівників, відповідне положення міститься в частині припинення

повноважень суддів. Так, відповідно до ст. 125 Закону України «Про судоустрій і

статус суддів» припинення повноважень судді є підставою для припинення його

трудових відносин із відповідним судом, про що голова суду видає наказ [137].

Виконання суддями своїх повноважень відноситься до публічної служби.

Так, згідно із ст. 1 Кодексу адміністративного судочинства України публічна

служба – це діяльність на державних політичних посадах, професійна діяльність

суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна (невійськова) служба,

дипломатична служба, інша державна служба, служба в органах влади

Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування [52].

Як справедливо зауважує О.Л. Кучма, специфіка публічної служби полягає

в тому, що така діяльність є трудовою функцією визначеного державою кола

посад. Призначення на посаду, діяльність на якій є публічною службою, зокрема

й призначення на посаду судді, здійснюється Президентом України. Подальші

процедури щодо зарахування судді до штату працівників суду є виконанням

Указу Президента України. Однак право на оформлення трудових правовідносин

щодо призначення особи на посаду судді виникає після призначення особи на

посаду уповноваженою особою (у цьому випадку – Президентом України), а не із

часу видачі наказу головою суду про зарахування до штату або внесення
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працівником відділу кадрів запису до особової справи. Зрозуміло, що процедура

прийняття на роботу містить у собі певну сукупність дій (заповнення документів),

які необхідні в кадровому діловодстві, проте ні голова суду, ні працівник відділу

кадрів не є особами, уповноваженими визначати питання, чи працюватиме особа

на посаді судді [67, с. 138].

Дискусійним є тлумачення, яке міститься в постанові Київського

окружного адміністративного суду від 11 вересня 2015 року № 810/3074/14

стосовно того, що за умовами своєї служби суддя здійснює правосуддя не на

підставі трудового договору, який оформляється виданням роботодавцем наказу

про призначення на посаду, а на підставі закону, який передбачає низку умов для

отримання особою статусу судді й доступу до здійснення правосуддя [107].

Протилежне тлумачення чинного законодавства України призвело б до визнання

залежності судді як працівника від умов трудового договору та волі посадових

осіб законодавчої й виконавчої влади як роботодавця  [67, с. 139].

Відповідно до ст. 52 Закону України «Про судоустрій та статус суддів»

суддею є громадянин України, який згідно з Конституцією України та цим

Законом призначений чи обраний суддею, займає штатну суддівську посаду в

одному із судів України та здійснює правосуддя на професійній основі [137].

Вказана норма є ще одним підтвердженням трудо-правового статусу судді,

оскільки зарахування до штату особи без трудового договору неможливе. Отже,

самого закону і нормативних підстав для призначення судді недостатньо, щоб

бути суддею, але відповідність таким умовам та проходження відповідної

процедури є передумовою призначення на посаду судді та виникнення трудових

правовідносин судді із відповідним судом.

Вказаний висновок підтверджується і положенням доктрини трудового

права. Зокрема, як вказують Н.Б. Болотіна, Г.І. Чанишева, переважно трудові

відносини найманих працівників виникають на основі одного юридичного факту

– трудового договору. Разом з тим, у окремих категорій працівників суть їхньої

трудової діяльності має настільки особливий характер, що їхній правовий статус
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визначається спеціальними законами [184, с. 81]. До таких працівників

відносяться і судді.

У постанові Київського окружного адміністративного суду від 11 вересня

2015 року № 810/3074/14 наведена позиція щодо того, що між суддею та судом не

могли виникнути трудові відносини на підставі трудового договору, оскільки

державна служба судді, яка полягає в здійсненні правосуддя, є за своїм змістом не

договірними (двосторонніми) відносинами між роботодавцем і працівником, а

реалізацією однієї з трьох функцій держави – судової [107].

Погоджуємось в контексті заперечення вказаної позиції з О.Л. Кучмою, що

держава реалізує свої функції, у тому числі й судові, через конкретні дії людей

(суддів, прокурорів, інших державних службовців), яких для здійснення таких

функцій наділяє адміністративно-владними повноваженнями. Публічній службі,

як і будь-якому трудовому договору, властиві договірні відносини (як приватна

компанія для реалізації своїх функцій наймає персонал, так і держава для

виконання своїх функцій також наймає персонал – державних службовців). Однак

ці відносини є договірними, адже особу призначають на посаду судді за взаємним

волевиявленням, особа погоджується на заробітну плату, трудову функцію та

інші умови праці. Якщо суддю перестануть влаштовувати умови праці, він може

подати заяву про відставку чи заяву про звільнення за власним бажанням. Тому

правовідносини, які виникають між суддею й державою в особі уповноважених

органів, за своїм змістом є договірними відносинами між працівником та

роботодавцем, які регулюються, насамперед, спеціальним законодавством і

загальними нормами трудового законодавства [67, с. 138].

Відповідно, підстави та умови виникнення трудових правовідносин суддів

слід розглядати через призму доктрини трудового права, виходячи з аналізу

визначених підстав та умов виникнення трудових правовідносин в цілому, з

урахуванням специфіки законодавства, що регламентує правовий статус судді.

У науковій літературі аналізу умов та підстав виникнення трудових

правовідносин приділялася значна увага вчених. Проте щодо суддів як

спеціальної категорії працівників такі концептуальні дослідження практично
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відсутні, особливо після проведення судової реформи та зміни правової

регламентації статусу судді й порядку добору суддів.

Погоджуємося з Н.М. Неумивайченко, що наголошує на необхідності

розмежування понять «порядок прийняття на державну службу» і «підстави

виникнення правовідносин». У першому випадку ми маємо ряд визначених,

встановлених нормативними актами, передумов, наявність яких обов’язкова  для

виникнення правовідносин і які самі по собі є результатом дотримання

встановленого порядку прийняття на державну службу. В другому випадку мова

йде про юридичний факт, наявність якого дає повну підставу вважати, що

правовідносини виникли і можуть продовжуватися, змінюватися чи припинятися

тільки відповідно до норм тієї галузі права, предметом якої вони є [88, с .88-89].

Незважаючи на те, що вказаний висновок здійснений в контексті дослідження

трудо-правового статусу державних службовців, він є справедливим і стосовно

суддів.

Загальноприйнятою в правовій доктрині є позиція, що будь-яке

правовідношення виникає, змінюється та припиняється під впливом юридичних

фактів. При цьому, як вказувалось вище, в трудовому праві переважним

юридичним фактом, що впливає на виникнення трудових правовідносин, є

трудовий договір. Однак у певних випадках для виникнення трудових

правовідносин необхідна сукупність взаємопов’язаних юридичних фактів, які

лише в єдності можуть стати результатом виникнення трудових правовідносин.

Вказана сукупність або система юридичних фактів в науці має назву фактичний

склад [32] або юридичний склад [170, с. 130].

Відповідно, трудові правовідносини суддів виникають під впливом цілої

низки юридичних фактів (фактичного складу), серед яких трудовий договір не

має вирішального значення. Закон України «Про судоустрій та статус суддів»,

підзаконні акти, що стосуються діяльності суддів, практика формування

суддівського корпусу свідчать про відсутність прецедентів укладання письмових

трудових договорів з суддями. Проте, відповідно до ст. 24 Кодексу законів про

працю, трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі [137], отже,
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може бути укладеним і в усній формі. Згідно з ч. 3 ст. 24 Кодексу працівник не

може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого

наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та

повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення

формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на

загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника

на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України [53]. Актом, що

виступатиме оформленням трудових правовідносин із суддями, буде Указ

Президента України про призначення судді на посаду.

Як наголошує А.В. Андрушко, значення юридичних фактів полягає у тому,

що без них норма права не може проявити свою дію зовні. Без юридичних фактів

не настануть жодні правові наслідки [5, с. 44]. Для аналізу підстав та умов

виникнення трудових правовідносин суддів, в основі яких лежать відповідні

правоутворюючі юридичні факти, необхідно коротко зупинитись на сутності та

понятті юридичного факту.

У доктрині права існують різні підходи до тлумачення юридичних фактів

Так, найбільш поширеною залишається позиція С.С. Алєксєєва, який вказує, що

юридичні факти – це конкретні життєві обставини, з якими норми права

пов’язують юридичні наслідки, тобто виникнення, зміну чи припинення

правовідносин [4, с. 152].

На думку О.О. Красавчикова, юридичними фактами є явища реальної

дійсності, з наявністю або відсутністю яких норми права пов’язують юридичні

наслідки, тобто виникнення, зміну чи припинення прав та обов’язків

(правовідносин) у правосуб’єктних осіб [61, с. 5]. З огляду на вказаний висновок,

норми права можуть застосовуватись, а особи (як фізичні, так і юридичні)

виступати суб’єктами права лише за умови наявності в суспільних відносинах

фактів, визначених правовими нормами як юридичні.

Представники науки трудового права також по-різному підходять до

визначення юридичних фактів як підстави виникнення, зміни або припинення

трудових правовідносин. Так, М.Г. Александров під юридичними фактами
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розумів життєві факти певного виду (або ж комплекси таких фактів), з якими

право пов’язує виникнення, зміну або припинення повноважень та юридичних

обов’язків [2, с. 219].

О.І. Процевський підкреслював, що під юридичним фактом потрібно

розуміти обставини, з настанням яких норми права пов’язують різні юридичні

наслідки, а не тільки виникнення, зміну чи припинення конкретних

правовідносин [146, с. 81].

В.В. Єрьоменко вважає, що юридичні факти – це конкретні обставини

реальної дійсності (явища, події, стани, відносини), з наявністю або відсутністю

яких норми права пов’язують можливість виникнення, зміни, припинення

правовідносин та інші юридичні наслідки [41, с. 6]. Майже аналогічне визначення

наводить Н.М. Неумивайченко, надаючи тлумачення юридичним фактам як

різноманітним правовим обставинам, з наявністю яких норми права пов’язують

виникнення, зміну, припинення правовідносин та інші правові наслідки [88, с. 87],

а також А.В. Андрушко, який зазначав: «Юридичні факти у трудовому праві – це

конкретні обставини дійсності, які визнаються правовими і з наявністю або

відсутністю яких норми трудового права пов’язують виникнення, зміну чи

припинення трудових правовідносин» [5, с. 44].

Отже, до ознак юридичних фактів у трудовому праві слід віднести наступні:

1) це будь-які обставини реальної дійсності (явища, події, стани,

відносини), яким норми права надають правового значення;

2) наявність або відсутність таких обставин пов’язано, відповідно до

правових приписів, із виникненням, зміною або припиненням трудових

правовідносин;

3) з юридичними фактами правові норми пов’язують різні правові наслідки:

як виникнення, зміну чи припинення трудових правовідносин, так і набуття

певних суб’єктивних прав та юридичних обов’язків.

Юридичні факти традиційно класифікуються на дії і події. Дії – це

юридичні факти, які залежать від волі відповідних суб’єктів, на відміну від подій.

При цьому дії як юридичні факти можуть бути не лише правомірними, тобто
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відповідати приписам права, але й неправомірними, які суперечать відповідним

приписам (при цьому також викликають юридичні наслідки, як правило,

негативні для особи).

Правомірні дії у праві, на думку Н.М. Неумивайченко, бувають двох видів.

Перший вид – це дії, які згідно із законом викликають юридичні наслідки в силу

їх об’єктивного результату незалежно від намірів і спрямованості волі діючого.

Вони викликають правові наслідки незалежно від того, усвідомлював чи не

усвідомлював суб’єкт їх правове значення, бажав чи не бажав настання правових

наслідків. До другого виду правомірних належать дії, що являють собою

волевиявлення людей, свідомо спрямоване на встановлення, зміну чи припинення

прав та обов’язків (юридичні акти). Саме юридичним актам законодавець надає

головного значення, вони виступають ядром системи юридичних фактів.

Юридичні акти – це правомірні, свідомі, цілеспрямовані дії людей, здатні

викликати виникнення, зміну чи припинення трудових правовідносин. [88, с.87-

88]. Погоджуємося з позицією В.В. Єрьоменка, що юридичні акти є

взаємоузгодженими та усвідомленими, виражають волевиявлення роботодавця і

особи, яка влаштовується на роботу. Вони спрямовані на встановлення

конкретних трудових правовідносин [41, с. 8].

Поділ юридичних фактів на умови та підстави виникнення правовідносин є

доволі умовним, про що зазначав ще С.С. Алєксєєв. Проте, на думку вченого, у

теоретичному відношенні він дозволяє розкрити конкретну функцію відповідного

явища в механізмі правового регулювання [3, с. 176]. Підтримуємо думку

А.Ю.. Денисенка, що різниця між ними у тому, що поділ юридичних фактів на

умови та підстави проводиться за критерієм значимості для правових наслідків,

які спричиняються ними. Крім того, умови та підстави виконують конкретно

визначені, законодавчо встановлені для кожного з них правові функції у

механізмі становлення трудових правовідносин [36, с. 418]. При цьому вчений

наголошує на тому, що умови та підстави виникнення трудових правовідносин

взаємопов’язані між собою й лише у сукупності тягнуть за собою виникнення

трудових правовідносин.
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Поняття «умова», з етимологічної точки зору, – це необхідна обставина, яка

уможливлює здійснення, створення, утворення чого-небудь або сприяє чомусь;

при цьому термін «обставина» трактується як особливості реальної дійсності, за

яких відбувається або здійснюється що-небудь, правила, які існують або

встановлені в тій чи іншій галузі життя, діяльності, що забезпечують нормальну

роботу чого-небудь [5, с. 45]. Отже, умовами виникнення трудових правовідносин

з суддями є обставини реальної дійсності, за яких такі правовідносини взагалі

можливі.

А.В. Андрушко умови виникнення трудових правовідносин з державними

службовцями визначає як закріплені в нормах трудового права та законодавства

про державну службу правові вимоги щодо порядку прийому громадян на

державну службу [5, с. 45]. І.Н. Лаврінчук називає таку характерну умову

встановлення правовідносин на державній службі як дія спеціальних

нормативних актів, положення яких спрямовані на їх регламентацію [68, с. 101].

За аналогією, умови виникнення трудових правовідносин із суддями – це

закріплені нормами Конституції України та Закону України «Про судоустрій і

статус суддів» правові вимоги до суддів та нормативний порядок їх призначення

на посади.

Щодо поняття «підстава», то відповідно до тлумачного словника

С.І. Ожегова під ним розуміють причину, достатній привід, що виправдовує що-

небудь [182, с. 407]. У філософському аспекті термін «підстава» – це «необхідна

передумова існування яких-небудь явищ, що може також ці явища пояснити»; як

категорія логіки – це «вихідне начало, умова або передумова існування

(виникнення) якогось явища» [5, с. 45]. Таким чином, підставою виникнення

трудових правовідносин з суддями є те головне, на чому ґрунтуються такі

правовідносини.

Погоджуємося з позицією О.Ф. Скакун, яка виділяє два види передумов

виникнення правовідносин: матеріальні (загальні) та юридичні (спеціальні) [168;

с. 347]. Матеріальними умовами у вузькому значенні є певні інтереси або блага,

що зв’язують суб’єктів права (не менше двох) як учасників правовідносин; у
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широкому значенні – це система соціальних, економічних, політичних,

ідеологічних обставин, що спричиняють об’єктивну необхідність у правовому

регулюванні суспільних відносин; установлення доцільних відносин між

суб’єктами через надання їм юридичних прав,повноважень (посадовим особам), а

також покладання юридичних обов’язків і відповідальності. До юридичних умов

(підстав) виникнення правовідносин вчена відносить норму права.

Умови та підстави виникнення трудових правовідносин у доктрині права

традиційно поділяють на три основні категорії: 1) нормативні умови;

2) правосуб’єктні умови; 3) фактична основа виникнення правовідносин [61, с. 5;

5, с. 45]. Саме третю категорію – фактичну основу виникнення правовідносин –

часто називають підставами виникнення трудових правовідносин або

юридичними фактами (але лише у випадку, якщо розглядати юридичні факти як

підставу виникнення, зміни та припинення правовідносин, а не як сукупність

обставин, що можуть викликати й інші юридичні наслідки).

Розглянемо нормативні, правосуб’єктні умови та фактичну основу

виникнення правовідносин в контексті трудових правовідносин із суддями.

До нормативних умов виникнення трудових правовідносин із суддями

належать відповідні норми права та законодавства, за допомогою яких здійснено

регулювання виникнення даних правовідносин. При цьому вказані норми

визначають порядок та процедуру призначення суддів на посаду і, відповідно,

обумовлюють правомірність зайняття особою суддівської посади. Основу

нормативних умов становлять Конституція України, Закон України «Про

судоустрій і статус суддів», а також міжнародні стандарти у сфері судоустрою,

проаналізовані детально в першому розділі дисертаційного дослідження.

Обґрунтовуючи роль правових норм у виникненні трудових правовідносин,

А.В. Андрушко наголошує на тому, що норма права (загальний припис) не може

поза юридичними фактами ні наділити суб’єктів правами і обов’язками, ні

звільнити їх від існуючого правового зв’язку. Норма права створює юридичну

можливість виникнення, зміни чи припинення трудового правовідношення. Вона

вказує на ті конкретні умови, обставини, при наявності яких правовий зв’язок
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приходить у рух. Саме тому норми трудового права та законодавства про

державну службу і виступають в якості однієї із загальних юридичних умов

виникнення трудових правовідносин з державними службовцями [5, с. 45-46].

Відповідний висновок можна застосувати і щодо питання визначення

співвідношення законодавства про статус суддів та виникнення трудових

правовідносин суддів. Так, згідно з розділом IV та ст. 52 Закону України «Про

судоустрій та статус суддів» виникнення трудових правовідносин пов’язано з

наступними обставинами: 1) поданням заяви кандидатом на посаду судді;

2) складанням відбіркового іспиту; 3) проходженням спеціальної перевірки;

4) проходженням спеціальної підготовки; 5) відбором суддів за конкурсом

6) складанням кваліфікаційного іспиту; 7) рекомендацією Вищої кваліфікаційної

комісії суддів особи на посаду судді; 8) поданням Вищою радою правосуддя

рекомендованої особи Президенту для призначення на посаду судді; 9) Указом

Президента України про призначення особи на посаду судді; 10) складанням

суддею присяги; 11) зарахуванням судді до штату відповідного суду на підставі

трудового договору. Відповідна процедура чітко визначається законодавством,

тому без її дотримання трудові правовідносини із суддями не можуть виникнути.

При цьому лише певні із зазначених обставин слід відносити до юридичних

фактів – підстав виникнення трудових правовідносин з суддями, інші ж є

умовами їх виникнення.

Так, до підстав виникнення трудових правовідносин з суддями, що є

юридичними фактами і зумовлюють виникнення трудових правовідносин із

суддями, відносять такі:

1) зарахування судді до штату відповідного суду на підставі трудового

договору (який із суддями укладається в усній формі);

2) видання Указу Президента України про призначення судді на посаду,

який є оформленням трудового договору судді.

До умов виникнення трудових правовідносин суддів належать наступні:

1) заява кандидата на посаду судді до Вищої кваліфікаційної комісії суддів

України;
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2) рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про допуск осіб,

які успішно склали відбірковий іспит, до наступного етапу відбору;

3) рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за результатами

проведення спеціальної перевірки про направлення осіб, які відповідають

установленим до кандидата на посаду судді вимогам, для проходження

спеціальної підготовки в Національній школі суддів України;

4) рішення Національної школи суддів України щодо кандидатів, які

пройшли спеціальну підготовку;

5) результати кваліфікаційного іспиту;

6) рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про зарахування

до резерву на заміщення вакантних посад суддів;

7) рекомендація Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про

призначення кандидата суддею;

8) подання Вищої ради правосуддя Президентові України про призначення

судді на посаду;

9) складення суддею присяги.

Вказані дії (юридичні факти) безпосередньо не призводять до виникнення

трудових відносин, хоча є умовами проходження кандидатом добору на посаду

судді та видання на цій основі Указу Президента України, який і є основним

юридичним фактом для виникнення трудових правовідносин судді.

Названі вище нормативні умови для виникнення трудових правовідносин

більшість науковців відносить до юридичних фактів. Проте існують також

позиції щодо віднесення окремих умов до фактів-становищ [78, с. 71; 190, с. 121].

Підставою виникнення конкретних правовідносин при доборі кандидатів

на посаду судді є рішення про проходження спеціальної перевірки, про

проходження спеціальної підготовки, допущення особи до участі у конкурсі, про

зарахування до кадрового резерву тощо. Саме з цього моменту, як вказує

С.В. Курильов, можна говорити про юридичне становище [65, с. 45-46]

конкретних суб’єктів: осіб, які пройшли спеціальну перевірку; осіб, які пройшли
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спеціальну підготовку; учасників конкурсного відбору; осіб, зарахованих до

кадрового резерву.

Отже, правове становище, зокрема проходження спеціальної перевірки,

проходження спеціальної підготовки, проходження конкурсного відбору,

перебування у кадровому резерві вказує на те, що відповідна особа перебуває у

певному юридичному становищі, визначає існування правового зв’язку між

претендентом-кандидатом на посаду судді та державою.

Правові становища завжди мають тимчасовий характер. Вони тривають до

прийняття відповідного рішення уповноваженим суб’єктом та, відповідно, до

переходу в інше правове становище (наприклад, після проходження спеціальної

перевірки – в становище проходження спеціальної підготовки) або до вступу у

трудові правовідносини.

У теорії права по-різному визначено юридичну роль такого правового

явища як становище. Більшість вчених визначають його як обставини, що мають

правове значення, хоча є й протилежні позиції. Так, А.К. Стальгевич, О.С. Іоффе

визнають становища юридичними фактами поряд із подіями та діями.

С.Ф. Кечекьян розглядає як юридичний факт не саме становище, а лише його

виникнення чи припинення. Водночас, на думку С.С. Алєксєєва, становища є

юридичними фактами, але їх слід розглядати не поряд з діями та подіями, а в

окремій групі, в особливій класифікації юридичних фактів за характером дії [5, с.

50].

Погоджуємося з А.В. Андрушко, що в основі виникнення становищ можуть

бути юридичні факти-дії, або юридичні факти-події, однак безпосередньо

становища віднести до юридичних фактів не можна, оскільки вони не тягнуть за

собою виникнення, зміну чи припинення трудових правовідносин [5, с. 50].

Перебування особи у кадровому резерві, проходження спеціальної

перевірки, спеціальної підготовки чи конкурсного відбору зумовлюють певний

обсяг правосуб’єктності кандидата, визначають його права та обов’язки у

відповідному процесі. Причому, як правило, одного становища недостатньо для

забезпечення динаміки тих чи інших правовідносин, які утворилися, а тому
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необхідним є складний юридичний склад, у який і входять додаткові юридичні

факти: дії чи події [5, с. 50].

Необхідно наголосити, що лише перебування особи у кадровому резерві,

проходження спеціальної підготовки, спеціальної перевірки чи конкурсного

відбору як юридичне становище не тягне за собою правових наслідків. Лише

відповідні юридичні факти (рішення уповноважених суб’єктів) призводять до

відповідних юридичних наслідків та в кінцевому результаті – до виникнення

трудових правовідносин із суддею. Як справедливо зауважує А.В. Андрушко,

конкретні юридичні становища (правовідносини) завжди передують настанню

юридичних фактів: спочатку перебування, наприклад, у кадровому резерві, потім

– керівник органу приймає відповідне рішення. Однак дані юридичні факти без

перебування претендента у відповідному юридичному становищі будуть

неправомірними [5, с. 52].

Отже, становища – це правові явища триваючої дії, що мають тимчасовий

характер та існують незалежно від трудових правовідносин, вказуючи на

індивідуальне юридичне положення суб’єкта – кандидата на посаду судді – та

його правовий зв’язок із державою в особі уповноважених на проведення добору

суддів суб’єктів. Юридичні становища самі по собі не спричиняють юридичних

наслідків для кандидата на посаду судді, однак завжди передують настанню

юридичних фактів, що сприяють або зумовлюють виникнення трудових

правовідносин із суддями.

Наступна група умов виникнення трудових правовідносин із суддями –

правосуб’єктні умови. Ця група умов визначена правосуб’єктністю кандидатів на

посаду судді, що згідно із доктриною права включає в себе правоздатність

(здатність мати суб’єктивні права та юридичні обов’язки), дієздатність (здатність

та юридична можливість своїми діями набувати прав та обов’язків, здійснювати

та виконувати їх) та деліктоздатність (здатність нести юридичну відповідальність

за свої дії). Відповідно, трудова правосуб’єктність – це правова категорія, що

виражає здатність особи бути суб’єктом трудових правовідносин.
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Підтримуємо думку О.М. Ярошенка стосовно того, що правосуб’єктність

являє собою єдність двох компонентів, один з яких може бути визначений як

матеріальна умова правосуб’єктності, а інший – як юридична умова. Матеріальна

умова правосуб’єктності – це здатність даної особи (фізичної чи юридичної) до

правоволодіння та правореалізації, інакше кажучи, властивість, що притаманна

самій особі. Юридична умова правосуб’єктності – визнання зовнішнім правовим

авторитетом (державою) вказаної здатності у даної особи [199, с. 7].

В аспекті правосуб’єктності суддів слід відзначити, що законодавством

визначено ряд вимог до кандидатів на посаду судді (наприклад, громадянство

України),  відповідні цензи (віковий, освітній), ряд обмежень для зайняття посади

судді (наявність судимості, родинних стосунків осіб між собою тощо),

відповідність яким є необхідною умовою для виникнення трудових

правовідносин із суддями. Вказані елементи правосуб’єктності були детально

проаналізовані в першому розділі дисертаційного дослідження.

Як справедливо зауважує К.О. Кизименко, закон чітко вказує перелік таких

обмежень, тому коли йдеться про них, мається на увазі, що інтерес суспільства та

інтерес органу в системі державного апарату співпадають. Інакше кажучи,

громадянину, що не відповідає встановленим критеріям, може бути відмовлено у

зайнятті посади, чим самим законодавець підстраховує суспільні потреби [51, с.

373-374]. Подібні додаткові критерії набуття правосуб’єктності при зайнятті

особою посад, на думку В.Л. Костюка, обумовлюють специфіку реалізації права

на службу у відповідному органі та встановлюють спеціальну трудову

правосуб’єктність. Вона включає специфіку умов набуття трудових обов’язків,

трудових прав та соціально-трудових гарантій [60, с. 49-50].

При вступі особи у трудові правовідносини кожна з таких загальних

юридичних умов, як вказує А.В. Андрушко, обумовлює саму можливість

влаштування на роботу, певним чином впливає на зміст роботи, що буде

виконуватися, або неможливість бути зайнятим саме на цій посаді. У трудовому

праві такі «елементи громадянського стану» утворюють певні угрупування, що

становлять зміст тих чи інших понять: трудової правосуб’єктності громадянина
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чи роботодавця, ділових якостей працівника, кваліфікаційних вимог за посадою

та ін. [5, с. 54-55].

Спірною, на нашу думку, є позиція О.Є. Пашерстника, який, не

розмежовуючи фактично підстав та умов виникнення трудових правовідносин,

до умов виникнення трудових правовідносин відносить: 1) конкурс на зайняття

вакантної посади; 2) наявність спеціальної освіти; 3) спеціальні знання [96, с. 228-

229]. У даному випадку вчений поєднує в одній класифікації умови, що мають

різну правову природу. Так, наприклад, елементи правосуб’єктності, такі як

освіта або спеціальні знання та проходження конкурсу нерівнозначні між собою

та мають різні правові наслідки. Відповідні елементи правосуб’єктності надають

особі право, потенційну можливість стати кандидатом на посаду судді, їх

відсутність унеможливлює навіть участь у конкурсному доборі на посаду судді.

Водночас, не наявність освіти чи відповідних знань, а саме проходження

конкурсу є більш юридично значущою умовою для виникнення трудових

правовідносин із суддею.

Третьою складовою виникнення трудових правовідносин з суддями є

фактична основа виникнення трудових правовідносин, тобто відповідна

сукупність юридичних фактів (фактичний склад, складний юридичний склад,

юридичний склад).

На думку С.С. Алєксєєва, під складним юридичним складом слід розуміти

комплекс різноманітних, самостійних життєвих обставин, кожна з яких може

мати окреме юридичне значення [3, с. 171]. Відповідно, складний юридичний

склад, що зумовлює виникнення трудових правовідносин з суддями, – це

нормативно встановлений комплекс юридичних фактів, необхідних для зайняття

посади судді.

Складний юридичний склад як підстава виникнення трудових

правовідносин із суддями включає такі юридичні факти: проходження

спеціальної перевірки, проходження спеціальної підготовки, складання

кваліфікаційного іспиту, проходження конкурсного відбору, призначення на

вакантну посаду (укладення трудового договору). Детальніше вказані юридичні
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факти і їх особливості будуть проаналізовані в наступному підрозділі

дисертаційного дослідження.

В.Б. Ісаков наголошує, що складний юридичний склад завершено тоді,

коли відбулося накопичення юридичних фактів і правові наслідки у вигляді

виникнення трудових правовідносин настали. Відсутність хоч одного

юридичного факту вказує на незавершеність складу, що тягне за собою

ненастання правових наслідків. [47, с. 145]. Аналізуючи виникнення трудових

правовідносин з суддями, слід відзначити, що чітке дотримання визначеного

порядку добору суддів – гарантія реалізації прав кандидатів на посаду судді та

важлива передумова ефективності системи судоустрою в цілому.

Отже, умови та підстави виникнення трудових правовідносин з суддями

вказують на нормативно визначений порядок проведення добору суддів та

виникнення трудових правовідносин із суддею відповідно. Цей порядок включає:

проходження спеціальної перевірки та спеціальної підготовки, складання

кваліфікаційного іспиту, перебування у кадровому резерві, проходження

конкурсного відбору, призначення на посаду судді на підставі рекомендації

відповідних уповноважених суб’єктів (Вищої кваліфікаційної комісії суддів та

Вищої ради правосуддя).

Окремо слід зупинитись на значенні в механізмі виникнення трудових

правовідносин із суддями такого юридичного факту як призначення на посаду.

Так, В. А. Єрьоменко вважає, що призначення на посаду – це прояв централізму,

авторитаризму, навіть у випадках, коли це робиться з урахуванням думки

громадських організацій чи інших суб’єктів [40, с. 39].

Н.М. Неумивайченко зазначає, що призначення на державну посаду – це

юридичний акт компетентного державного органу або посадової особи, який

визначає момент офіційного дозволу на здійснення службовцем певних функцій,

обов’язків і прав, які закріплені за посадою [88, с. 101]. На думку вченої, з якою

ми погоджуємось, акт призначення сам по собі не є підставою виникнення

трудових правовідносин, а поряд з трудовим договором виступає одним з

елементів фактичного складу, що породжує трудові правовідносини. Він є
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визначальним елементом цього складу не з точки зору юридичної сили, а з точки

зору визначення способу заміщення посади. Акт призначення, як і укладення

трудового договору, передбачає волевиявлення особи на зайняття певної посади.

У цьому проявляється один з найважливіших принципів трудового права –

принцип добровільності праці [88, с. 102].

Хоча Кодекс законів про працю України не містить положення про

призначення на посаду як підставу виникнення трудових правовідносин,

спеціальне законодавство, в тому числі те, що регламентує статус суддів,

застосовує вказаний термін. В.І. Прокопенко вказував, що поняття «призначення

на посаду» може застосовуватись як у випадках, коли рішення про заміщення

посади приймається одноособово в межах однієї юридичної особи (тут поняття

«призначення» використовується для позначення оформлення на роботу чи

укладення договору), так і для позначення окремого самостійного способу

заміщення посади [143, с. 58].

О.В. Карпушова вказує, що призначення – це розпорядження

уповноваженого органу на право заміщення вакантної посади на чітко

визначених умовах із дотриманням конкретних процедур [50, c. 168]. При цьому

вчена наголошує, що призначення на посаду є взаємною згодою сторін, що

базується на добровільній основі. Воно являє собою взаємопогоджений

адміністративний акт. Передумовою дійсності такого адміністративного акта про

призначення на посаду є згода призначуваної особи [50, c. 168].

Виходячи із наведених позицій, вважаємо, що правова категорія

«призначення судді на посаду» означає надання рекомендації (подання) на право

заміщення вакантної посади судді уповноваженим органом – Вищою радою

правосуддя – відповідно до рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів

України, яке підлягає подальшому погодженню Президентом України шляхом

видання відповідного Указу. Тобто безпосередньо призначення на посаду не

можна ототожнювати лише з Указом Президента України, оскільки він не

приймає рішення щодо відповідності судді займаній посаді, а лише «узаконює»
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відповідне рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради

правосуддя.

Погоджуємось із позицією О.В. Карпушової, що для покращення та

удосконалення процедури призначення суддів на посади, а також забезпечення

прозорості та гласності такого механізму варто створити незалежний орган із

відповідними повноваженнями по відбору та призначенню суддів. До складу

такого органу повинні входити, окрім діючих суддів, також представники

громадських організацій, що буде сприяти об’єктивності та прозорості

процедури. Зазначене зауваження частково враховано у новому Законі, за яким

створено Вищу раду правосуддя. Проте ця новела повністю не вирішує зазначену

проблему, оскільки Вища рада правосуддя наділена лише повноваженнями

вносити подання Президенту України щодо кандидатур на посаду судді, а

остаточне право на призначення чи відмову у призначенні судді на посаду все ж

таки залишається у Президента, що створює можливості для монополізації таких

правомочностей саме у його руках та не сприяє демократичності і прозорості

призначення судді на посаду [50, c. 171-172].

Вважаємо дану пропозицію цілком слушною. Крім того, враховуючи, що

роль Президента України в процесі призначення суддів на посаду є по суті

формальною, а також може значною мірою уповільнювати процес призначення,

пропонуємо передати остаточне право на призначення суддів саме Вищій раді

правосуддя. На основі рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів Вища

рада правосуддя, на нашу думку, повинна не надавати подання на призначення

судді Президенту України, а сама видавати відповідний наказ. Це не лише

спростить процедуру добору суддів, але й усуне вплив на формування

суддівського корпусу інших суб’єктів, що відповідає міжнародним принципам

незалежності суддів.

У Листі Міністерства юстиції від 14 червня 2011 року «Оцінка практики

застосування Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (в контексті

Закону 2010 року) вказується, що механізм призначення на посаду судді усуває

політичну складову із процесу призначення суддів Президентом України на
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посаду вперше і обрання їх парламентом безстроково, відносячи рішення

вказаних суб’єктів до рангу церемоніального характеру [95]. З даним

твердженням у контексті нинішньої ситуації щодо призначення суддів

Президентом України складно погодитись, оскільки відповідне призначення

передбачає необхідність здійснення вольових дій з боку Президента, відповідно,

неподання Вищої ради правосуддя, а саме видання Указу Президента про

призначення судді –той юридичний факт, що є підставою для набуття

претендентом правового статусу судді.

Важливим питанням щодо призначення судді на посаду є й питання

остаточного прийняття на роботу судді, тобто зарахування його до штату

відповідного суду головою суду. Як вказує О.Л. Кучма, відповідна практика

свідчить, що, незважаючи на чинний указ Президента України про призначення

особи на посаду судді до суду, тривалий час голова суду, наприклад, ухиляється

від видання наказу на виконання указу Президента України про зарахування

судді до штату, у зв’язку із чим останній не має змоги виконувати трудову

функцію – здійснювати правосуддя [67, с. 138].

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» не регулює вирішення

спірних питань щодо працевлаштування судді. З огляду на те, що проходження

публічної служби – це трудові відносини, то вирішення спорів, якщо воно не

визначене спеціальним законодавством, регулюється відповідно до норм

трудового законодавства. Наведений висновок підтверджується і позицією

представників судової системи. Так, у Інформаційному листі Вищого

адміністративного суду України «Про розв’язання спорів, що виникають з

відносин публічної служби» від 26 травня 2010 року № 753/11/13-10 вказано, що

під час вирішення спорів зазначеної категорії пріоритетними є норми

спеціальних законів, а норми трудового законодавства підлягають застосуванню

лише у випадках, якщо нормами спеціальних законів не врегульовано спірні

правовідносини, та коли про можливість такого застосування прямо зазначено в

спеціальному законі [134].
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Отже, на основі норм трудового законодавства особа, щодо якої набув

чинності указ Президента про призначення її на посаду судді, при зволіканні

головою суду у зарахуванні її до штату, може звернутись до суду із оскарженням

такої бездіяльності. Проте вважаємо необхідним внести відповідні зміни до

Закону України «Про судоустрій та статус суддів», встановивши, що голова суду

протягом 10 днів з моменту набрання чинності указом Президента зобов’язаний

зарахувати відповідного суддю до штату суду.

Важлива умова виникнення трудових правовідносин із суддею – складання

ним присяги, що також можна віднести до системи юридичних фактів, які в

сукупності є правоутворюючими для виникнення трудових правовідносин із

суддею. Так, відповідно до ст. 57 Закону України «Про судоустрій та статус

суддів» особа, призначена на посаду судді, набуває повноважень судді після

складення присяги судді такого змісту: «Я, (ім’я та прізвище), вступаючи на

посаду судді, урочисто присягаю Українському народові об’єктивно,

безсторонньо, неупереджено, незалежно, справедливо та кваліфіковано

здійснювати правосуддя від імені України, керуючись принципом верховенства

права, підкоряючись лише закону, чесно і сумлінно здійснювати повноваження

та виконувати обов’язки судді, дотримуватися етичних принципів і правил

поведінки судді, не вчиняти дій, що порочать звання судді або підривають

авторитет правосуддя». Суддя складає присягу під час урочистої церемонії у

присутності Президента України. До участі в церемонії запрошуються Голова

Верховного Суду України, Голова Ради суддів України, Голова Вищої ради

правосуддя та Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України [137].

При цьому Закон України «Про судоустрій і статус суддів» не визначає

правових наслідків відмови судді від складання присяги, відповідно, цей недолік

потребує виправлення. Вважаємо за доцільне передбачити норму, що визначена

п. 4 ст. 46 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року: «У

разі відмови особи від складення Присяги державного службовця вона

вважається такою, що відмовилася від зайняття посади державної служби, і акт

про її призначення на посаду скасовується суб’єктом призначення. У такому разі



90

застосовується відкладене право другого за результатами конкурсу кандидата на

зайняття вакантної посади державної служби. Якщо конкурсною комісією такого

кандидата не визначено, проводиться повторний конкурс» [124].

2.2 Порядок добору та призначення на посаду судді

У процесі дослідження в першому розділі дисертації правових стандартів

формування суддівського корпусу було зроблено висновок, що основою

нормативного визначення порядку добору суддів в Україні є Закон України «Про

судоустрій і статус суддів» 2016 року та Закон України «Про Конституційний Суд

України» 2017 року.

Незважаючи на існування законодавчого підґрунтя щодо формування

суддівського корпусу, в Україні на сьогодні відсутня чітка науково обґрунтована і

нормативно визначена процедура підбору кандидатів на посади суддів. Зокрема

найбільші дискусії серед науковців точаться з приводу формування суддівського

корпусу суб’єктами інших гілок влади.

Як зазначає С.В. Прилуцький, якщо в Україні єдиним джерелом влади є

народ, то чому ж судова влада, яка за своїм статусом рівновелика із законодавчою

та виконавчою владою, а за покликанням найближча до людини в захисті її прав,

передається не прямим народовладдям, а лише опосередковано, чи не заперечує

такий підхід сутність народовладдя та основи поділу влади? Тому саме

формування корпусу професійних суддів як центр політичного впливу є

потенційно вразливим «місцем» незалежності суддів України [113, с. 16].

На необхідності скасування повноважень Верховної Ради України та

Президента України щодо призначення і звільнення суддів було наголошено у

«Пропозиціях щодо наступних кроків судової реформи в Україні», підготовлених

за результатами обговорення під час конференції «Судова реформа в Україні та

світові стандарти незалежності судової влади» (26-27 жовтня 2010 року) в межах

Проекту «Україна: верховенство права» Агентства США з міжнародного

розвитку (USAID). У разі збереження відповідних повноважень Президента
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України, вони мають здійснюватися відповідно до подання Вищої ради юстиції та

мати формальний характер (без можливості відхилення такого подання) [145, с.

11].

Сприяти незалежності судової влади (внаслідок процесу призначення

професійних суддів) від інших її гілок повинна, апріорі, Вища рада юстиції,

повноваження якої згідно із ст. 131 Конституції України передбачали внесення

подання про призначення суддів на посади або звільнення з посад, а також участь

у здійсненні дисциплінарного провадження стосовно суддів. Для забезпечення

незалежності Вищої ради юстиції її склад формується таким чином, щоб, по-

перше, не допустити можливостей впливу законодавчої та виконавчої гілок влади

на призначення суддів на посаду або звільнення їх з посади; а по-друге, залучити

для здійснення цієї відповідальної роботи кращих фахівців з різних видів

юридичної діяльності 93, с. 147.

На сьогодні основну роль замість Вищої ради юстиції у формуванні

корпусу професійних суддів відіграє Вища кваліфікаційна комісія суддів України

та Вища рада правосуддя. Відповідно до ст. 94 Закону України «Про судоустрій і

статус суддів» до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

обираються (призначаються) шістнадцять членів: 1) з’їздом суддів України –

вісім членів Комісії з числа суддів, які мають стаж роботи на посаді судді

щонайменше десять років, або суддів у відставці; 2) з’їздом представників

юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ – два члени Комісії;

3) з’їздом адвокатів України – два члени Комісії; 4) Уповноваженим Верховної

Ради України з прав людини – два члени Комісії з числа осіб, які не є суддями; 5)

Головою Державної судової адміністрації України – два члени Комісії з числа

осіб, які не є суддями [137].

Що стосується Вищої ради правосуддя як органу, що вносить подання

Президенту України для призначення суддів, то відповідно до ст. 5 Закону

України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя складається з

двадцяти одного члена, з яких десятьох – обирає з’їзд суддів України з числа

суддів чи суддів у відставці, двох – призначає Президент України, двох –обирає
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Верховна Рада України, двох – обирає з’їзд адвокатів України, двох – обирає

всеукраїнська конференція прокурорів, двох – обирає з’їзд представників

юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Голова Верховного

Суду входить до складу Вищої ради правосуддя за посадою [117].

Для порівняння, відповідно до ст. 5 Закону України «Про Вищу раду

юстиції» від 15 січня 1998 року Верховна Рада України, Президент України, з’їзд

суддів України, з’їзд адвокатів України, з’їзд представників юридичних вищих

навчальних закладів та наукових установ призначали до Вищої ради юстиції по

три члени, Всеукраїнська конференція працівників прокуратури – двох членів

Вищої ради юстиції. До складу Вищої ради юстиції входили за посадою Голова

Верховного Суду України, Міністр юстиції України, Генеральний прокурор

України [118].

Тобто представниками судової влади у складі Вищої ради юстиції були

лише чотири особи – одна п’ята від її складу, тому доволі складно було

однозначно говорити про захищеність цього органу від впливу з боку інших гілок

влади, в тому числі політичного. Таке твердження неодноразово висловлювали і

представники із числа суддів. Наприклад, у п. 6 Рішення IV з’їзду суддів

вказується на необхідності внесення змін до Конституції України щодо

приведення складу Вищої ради юстиції у відповідність до міжнародних

стандартів з тим, щоб судді становили не менше половини складу цього органу

154.

На сьогодні ж вісім із шістнадцяти членів Вищої кваліфікаційної комісії

суддів України обираються з’їздом суддів України, з огляду на що можна

говорити про більшу незалежність вказаного органу від інших суб’єктів та

можливість прийняття об’єктивніших рішень. Крім того, 11 з 21 члена Вищої

ради правосуддя (включно із Головою Верховного Суду) є представниками

судової влади, відповідно, цей орган має у своєму складі більшість саме суддів.

Загалом, побудова механізму формування суддівського корпусу на засадах

аполітичності є важливою передумовою незалежності судової влади. При цьому

існують різні підходи до професійного добору суддів у різних країнах. Відповідно
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до п. 14 Пекінських тез стосовно принципів незалежності суддів юридичної

асоціації країн азійського та тихоокеанського регіону (LAWASIA) структура

юридичних професій та шляхи, що приводять особу-юриста на посаду судді,

різняться в тих чи інших країнах. У деяких державах судова служба – це служба

кар’єрна (відбір на посаду може починатися одразу після закінчення навчального

закладу і потім, як правило, після тривалого стажування відбувається поступове

просування по службі), в інших – судді обираються серед практикуючих

представників юридичної професії (наприклад, може ставитися вимога стажу на

посаді прокурора чи адвоката). Проте в усіх країнах повинні бути прийняті

відповідні процедури, що гарантують справедливе і прозоре призначення суддів

[97].

М.І. Логвиненко висловлює пропозицію щодо обрання суддів

безпосередньо народом України шляхом виборів. Водночас, сам автор відмічає

складнощі реалізації такої пропозиції, оскільки «такий спосіб призначення суддів

ускладнить діяльність судової системи загалом. Як свідчить практика, за 5 років

суддя саме отримує досвід, проходить значну практичну підготовку після якої

його обирають на посаду безстроково. Якщо суддя обраний на 5 років, після

повторних виборів не буде обраний на посаду, приходить новий суддя, який 5

років також набирається досвіду. Як висновок, одразу втрачається кваліфікований

працівник, який уже дійсно готовий виконувати професійну діяльність. Такий

виборчий процес може стати просто навчально-практикуючим процесом, а не

професійною діяльністю суддів, що значно вплине на якість розгляду справ

судами, тому така система призначення суддів на посаду в Україні абсолютно

неефективна» [71, с. 202].

М.І. Логвиненко також відзначає, що світова практика знає різні способи

зайняття посади судді: починаючи від призначення монархом чи президентом і

закінчуючи обранням населенням. Так, наприклад, у Франції усі рішення про

призначення суддів на посаду підписує Президент за рекомендацією Вищої ради

юстиції (щодо суддів Касаційного суду) та Міністерство юстиції і Рада суддів

(щодо інших суддів). Відповідно до «Німецького закону про суддів» судді
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можуть призначатися лише суддями (комісіями суддів) у наступних правових

формах: пожиттєво (вони призначаються згідно з федеральним законом та якщо

пропрацювали на цій посаді не менше трьох років), тимчасовими суддями,

суддями з випробувальним строком або суддями «за дорученням» (чиновники

суду, які залучаються як судді). Судді верховних судів Федерації пропонуються

профільним Федеральним міністром спільно з комітетом з вибору суддів і

призначаються на посаду Федеральним Президентом [71, с. 202].

Досліджуючи особливості добору суддів у США, Р.М. Куйбіда виділяє такі

способи добору суддів: 1) вибори населенням на партійній основі (тобто

кандидатів на посаду судді висувають політичні партії) – у 8 штатах; 2) непартійні

вибори населенням – у 13 штатах; 3) призначення губернатором або

законодавчим органом штату із наступним підтвердженням населенням на

виборах – у 17 штатах; 4) призначення губернатором або законодавчим органом

штату без наступного підтвердження населенням – у 12 штатах [64]

У Австрійській Республіці відповідно до Федерального конституційного

закону від 10 листопада 1920 року (в редакції закону від 07 грудня 1929 року)

призначення на посаду судді здійснює Федеральний Президент або за його

дорученням Федеральний міністр за поданням Федерального уряду на конкурсній

основі. Кандидат на суддівську посаду повинен бути дієздатним громадянином

Австрії, мати належну репутацію, диплом про повну юридичну освіту. В процесі

проходження стажування під керівництвом судді-наставника претендент виконує

програму, що включає сім самостійних етапи: судову практику з одночасним

навчанням на підготовчих курсах; навчання протягом двох років при суді,

прокуратурі, адвокатурі, міністерстві юстиції, виконавчих органах; навчання в

судовій академії. Кандидат на посаду судді повинен обов’язково вивчити судову

практику, скласти іспит на посаду судді при вищому земельному судді. Лише

після цього розглядається питання про його призначення на посаду [31].

На основі аналізу різних підходів держав до формування суддівського

корпусу слід зробити висновок, що в результаті судової реформи 2016 року і

зміни підходів до призначення суддів на сьогодні процес добору на посади
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професійних суддів є доволі об’єктивним, незалежним та таким, що відповідає

міжнародним стандартам у цій сфері.

Погоджуємось із Л.В. Скоморохою, яка зазначає, що будь-який метод

підбору суддів мусить гарантувати від призначення суддів за неправомірними

мотивами. При підборі суддів не повинно бути дискримінації щодо даної особи за

ознаками раси, кольору шкіри, статі, релігії, політичних та інших переконань,

національного чи соціального походження, майнового стану тощо. [169]. Схожу

думку висловлює і Б.О. Прокопенко. Посилаючись на Європейську хартію про

статус суддів, він вказує, що правила відбору та призначення на посаду суддів

незалежним органом або комісією вимагають здійснення відбору на основі

здатності кандидатів вільно і неупереджено оцінювати справи, які передаються на

їхній розгляд, та застосовувати закон із повагою до гідності людини, тим самим

гарантуючи неупередженість при здійсненні добору суддів [142, с. 357].

Підтримуємо думку Л. Р. Самсіна про те, що добір суддів є відповідальним

і складним процесом. З одного боку, процедурні питання мають бути достатньою

мірою врегульованими в законодавстві, щоб відповідати вимозі формальної

визначеності, адже особа, яка є кандидатом на посаду судді, має право володіти

повною інформацією стосовно того, яким випробуванням та іспитам вона буде

піддана, які критерії відбору будуть застосовані органом оцінювання тощо. З

іншого боку, кваліфікаційний орган повинен бути достатньо уповноважений

чинним законом для того, щоб мати можливість дійсно визначити «на що здатна»

людина, яка хоче стати суддею [165, с. 6].

Процедура добору та призначення суддів детально регулюється Законом

України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року, зокрема

розділом IV «Порядок зайняття посади судді» [137]. Так, ст. 70 Закону визначає

такі стадії добору та призначення на посаду судді:

1) рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі – ВККС

України) про оголошення добору кандидатів на посаду судді з урахуванням

прогнозованої кількості вакантних посад суддів;
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2) розміщення ВККС України на своєму офіційному веб-сайті оголошення

про проведення добору кандидатів на посаду судді;

3) подання особами, які виявили намір стати суддею, до ВККС України

відповідної заяви та документів;

4) здійснення ВККС України перевірки відповідності осіб, які звернулися із

заявою для участі в доборі, вимогам до кандидата на посаду судді на основі

поданих документів;

5) допуск ВККС України осіб, які за результатами перевірки на час

звернення відповідають установленим законодавчо вимогам до кандидата на

посаду судді, до участі у доборі та складенні відбіркового іспиту;

6) складення особою, допущеною до участі у доборі, відбіркового іспиту;

7) встановлення ВККС України результатів відбіркового іспиту та їх

оприлюднення на офіційному веб-сайті ВККС України;

8) проведення стосовно осіб, які успішно склали відбірковий іспит,

спеціальної перевірки в порядку, визначеному законодавством про запобігання

корупції;

9) проходження кандидатами, які успішно склали відбірковий іспит та

пройшли спеціальну перевірку, спеціальної підготовки; отримання свідоцтва про

проходження спеціальної підготовки;

10) складення кандидатами, які пройшли спеціальну підготовку,

кваліфікаційного іспиту та встановлення його результатів;

11) зарахування ВККС України кандидатів на посаду судді за результатами

кваліфікаційного іспиту до резерву на заміщення вакантних посад суддів,

визначення їх рейтингу, оприлюднення списку кандидатів на посаду судді,

включених до резерву та рейтингового списку, на офіційному веб-сайті ВККС

України;

12) оголошення ВККС України відповідно до кількості вакантних посад

судді у місцевих судах конкурсу на заміщення таких посад;

13) проведення ВККС України конкурсу на заміщення вакантної посади

судді на основі рейтингу кандидатів, які взяли участь у такому конкурсі, та
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внесення рекомендації Вищій раді правосуддя щодо призначення кандидата на

посаду судді;

14) розгляд Вищою радою правосуддя рекомендації ВККС України та

ухвалення рішення щодо кандидата на посаду судді;

15) видання Указу Президентом України про призначення на посаду судді

– у разі внесення Вищою радою правосуддя подання про призначення судді на

посаду [137].

Розглянемо детальніше та проаналізуємо вказані етапи добору та

призначення на посаду судді. В першу чергу слід відзначити, що окремі етапи,

визначені Законом, варто об’єднати, в тому числі, з метою спрощення сприйняття

кандидатами на посаду судді процедури професійного добору суддів. Так,

наприклад, встановлені ст. 70 Закону перші два етапи прийняття рішення ВККС

України про оголошення добору кандидатів на посаду судді та розміщення

відповідної інформації на своєму офіційному веб-сайті цілком логічно об’єднати

в один етап, оскільки без відповідного рішення ВККС України процедура добору

в принципі не може бути розпочата, тоді як без доведення інформації про конкурс

до відома потенційних кандидатів будуть порушені ключові принципи судової

системи – гласність та публічність.

В оголошенні про проведення добору кандидатів на посаду судді

обов’язково вказується кінцевий термін подання документів до ВККС України,

який, при цьому, не може бути меншим ніж 30 днів із дати розміщення

оголошення. Крім того, в оголошенні зазначається і прогнозована кількість

вакантних посад суддів на наступний рік (п. 1 ч. 2 ст. 70 Закону «Про судоустрій і

статус суддів»). Якщо проаналізувати реалізацію вказаної норми, то слід

відзначити, що на офіційному сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

– https://vkksu.gov.ua – є окрема вкладка – «Добір на посаду суддів». Однак у

розміщених ВККС оголошеннях про проведення добору не визначено дату їх

опублікування, що не дозволяє відслідкувати дотримання норми щодо 30-денного

терміну для подання документів кандидатами на посаду судді. Крім того,

наприклад, оголошення про добір кандидатів на посаду судді місцевого суду 2017
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року містить вимогу щодо обов’язкової процедури реєстрації намірів шляхом

заповнення відповідної форми на офіційному веб-сайті Комісії (при цьому добір

оголошено 03.04.2017 , реєстрація намірів – до 16.04.2017) [92]. Таким чином,

хоча на подачу документів кандидатам на посаду судді надається 30 днів, як

визначено Законом, проте без відповідної реєстрації намірів необхідні документи

особа подати не може. З урахуванням вказаної колізії, вважаємо, що для

належного гарантування реалізації прав кандидатів на посаду судді у Законі

потрібно встановити мінімальні строки не лише для подання документів, а й для

реєстрації намірів.

Наступним етапом добору суддів є подання особами, які виявили намір

стати суддею, до ВККС України відповідної заяви та документів. Так, відповідно

до ст. 71 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено вичерпний

перелік документів, які подає кандидат на посаду судді, ч. 3 вказаної статті

закріплює додаткову гарантію – заборону вимагати від кандидата надання

документів, не визначених цією статтею [137].

Отже, для участі у доборі кандидатів на посаду судді особа подає такі

документи:

1) письмову заяву про участь у доборі кандидатів на посаду судді;

2) копію паспорта громадянина України;

3) анкету кандидата на посаду судді, що містить інформацію про нього;

4) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути суддею;

5) декларацію родинних зв’язків кандидата на посаду судді;

6) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в

Україні, копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом

із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії

документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

7) копію трудової книжки, послужного списку (за наявності);

8) довідку медичної установи про стан здоров’я кандидата з висновком

щодо його придатності до роботи на посаді, пов’язаній із виконанням функцій

держави;
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9) письмову згоду на збирання, зберігання, обробку та використання

інформації про кандидата з метою оцінки його готовності до роботи на посаді

судді;

10) згоду на проведення щодо нього спеціальної перевірки відповідно до

закону;

11) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або

місцевого самоврядування, у порядку, встановленому законодавством про

запобігання корупції;

12) копію військового квитка (для військовослужбовців або

військовозобов’язаних);

13) заяву про проведення перевірки, визначеної Законом України «Про

очищення влади» [137].

Вказані документи дозволяють ВККС України провести попередню

перевірку відповідності осіб, які звернулися із заявою для участі в доборі,

вимогам до кандидата на посаду судді, що визначено Законом як наступний етап

добору суддів, який, при цьому, доцільно нормативно об’єднати з п’ятим етапом

– допуск ВККС України осіб, які за результатами перевірки на час звернення

відповідають установленим законодавчо вимогам до кандидата на посаду судді,

до участі у доборі та складенні відбіркового іспиту, адже перевірка відповідності

кандидатів ВККС на підставі поданих документів у будь-якому випадку повинна

мати результатом допуск до подальшого процесу добору або відмову в такому

допуску.

Наступним етапом добору суддів є складання відбіркового іспиту,

визначення його результатів та їх оприлюднення на офіційному веб-сайті ВККС

України (в ст. 70 Закону також визначено як окремі етапи добору). Згідно із ст. 73

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» відбірковий іспит проводиться у

формі анонімного тестування [137]. Виходячи з мети проведення іспиту, можна

визначити його окремі складові: 1) тести з теорії у сфері права; 2) тести на

перевірку володіння державною мовою; 3) тести для перевірки особистих

морально-психологічних якостей кандидата. Перевірка результатів іспиту
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проводиться у присутності кандидатів, а також, відповідно до ст. 72 Закону,

присутніми можуть бути представники засобів масової інформації, громадських

об’єднань, судді, адвокати, представники органів суддівського самоврядування.

Результати відбіркового іспиту оприлюднюються на офіційному веб-сайті ВККС

України, при цьому як гарантія для кандидатів на посаду судді встановлено

строки їх оприлюднення – не пізніше наступного дня після проведення іспиту. На

основі визначеного ВККС України прохідного балу складаються списки осіб,

допущених до наступного етапу відбору.

Методика оцінювання результатів відбіркового іспиту для кандидатів на

посаду судді, а також детальна процедура проведення іспиту визначена

документом під назвою «Порядок складення відбіркового іспиту та методика

оцінювання його результатів», затвердженим рішенням Вищої кваліфікаційної

комісії суддів України від 10.04.2017 № 33/зп-17 [106]. Програми тестувань

розробляються Національною школою суддів України та затверджуються ВККС

України з метою визначення тематики розділів і дисциплін, на основі яких

здійснюватиметься розробка тестових запитань, й оприлюднюються на

офіційному сайті ВККС, що є гарантією забезпечення рівності умов для осіб, які

беруть участь у відбірковому іспиті.

Тестові запитання розробляються або Національною школою суддів

України, або за завданням Комісії іншими фахівцями з дотриманням умов

конфіденційності. Аналізованим рішенням ВККС № 33/зп-17 визначено вимоги

щодо роботи над тестовими запитаннями, що покладаються на Національну

школу суддів України:

1) відповідно до визначеного розділу і дисципліни програми залучення

фахівців з відповідним досвідом роботи (науковців або суддів у відставці);

2) апробація тестових запитань під час підготовки суддів, тренінгів, заходів

з підвищення кваліфікації суддів тощо;

3) рецензування тестових запитань за результатами апробації;

4) постійний моніторинг актуальності стану тематики розділів і дисциплін

програм тестувань [106].
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Відбірковий іспит, як було вказано вище, включає три блоки запитань:

щодо теорії права, володіння державною мовою, а також визначення рівня

особистих морально-психологічних якостей. Кожен із вказаних блоків запитань є

окремим етапом відбіркового іспиту, при цьому допуск до наступного етапу

відбувається лише за умови успішного складення попереднього.

«Порядок складення відбіркового іспиту та методика оцінювання його

результатів» чітко визначає права та обов’язки учасників відбіркового іспиту.

Так, учасник відбіркового іспиту має право на належні та безпечні умови

здійснення тестування, в тому числі розміщення на столі води та ліків,

використання тестового зошита для будь-яких зручних для нього записів;

ввічливе та неупереджене ставлення до себе; присутність під час розкриття сейф-

пакетів із тестовими зошитами, під час закриття та розкриття сейф-пакетів із

бланками відповідей. При цьому учасник тестування зобов’язаний: ввічливо

ставитися до уповноважених представників, виконувати їх вимоги; на час

складення тестування помістити особисті речі за їх наявності до призначеного для

цього пакета; мати на столі документ, який посвідчує його особу та громадянство

України; після завершення часу, відведеного для тестування, здати усі

отримані ним екзаменаційні матеріали; не порушувати правила складення

відбіркового іспиту [106].

За результатами відбіркового іспиту ВККС України ухвалює попереднє

рішення про допуск осіб, які успішно склали відбірковий іспит (отримали

прохідний і вищий бал) до наступного етапу добору та/або рішення про

припинення участі у доборі осіб, які отримали менше прохідного балу.

Наступним етапом добору суддів є проведення щодо кандидатів

спеціальної перевірки відповідно до законодавства про запобігання корупції, що

детально регламентується «Порядком проведення спеціальної перевірки осіб, які

претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або

особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним

ризиком», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня

2015 року № 171 [105].
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Так, відповідно до п. 5 Постанови спеціальній перевірці підлягають

відомості щодо:

1) наявності судового рішення, що набрало законної сили, згідно з яким

особу притягнуто до кримінальної відповідальності, в тому числі за корупційні

правопорушення, а також наявності судимості, її зняття, погашення;

2) факту, що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним

стягненням за пов’язані з корупцією правопорушення;

3) достовірності відомостей, зазначених у декларації особи, уповноваженої

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

4) наявності в особи корпоративних прав;

5) стану здоров’я (в частині перебування особи на обліку в

психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я), освіти,

наявності наукового ступеня, вченого звання;

6) відношення особи до військового обов’язку;

7) наявності в особи допуску до державної таємниці (якщо такий допуск

необхідний згідно з кваліфікаційними вимогами до певної посади);

8) поширення на особу передбаченої Законом України «Про очищення

влади» заборони займати відповідну посаду [105].

Спеціальна перевірка проводиться за письмовою згодою претендента на

посаду на її проведення [105], при цьому така письмова згода надається при

поданні документів для участі в доборі на посаду судді.

Стаття 74 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлює, що

для проведення спеціальної перевірки ВККС України не пізніше трьох робочих

днів після ухвалення попереднього рішення про допуск осіб, які успішно склали

відбірковий іспит, до наступного етапу добору надсилає до уповноважених

органів запити про перевірку відповідних відомостей щодо вказаних осіб [137].

Так, «Порядок проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на

зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо

відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком» [105]

передбачає її здійснення наступними суб’єктами:
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1) Державною судовою адміністрацією України – щодо наявності в

Єдиному державному реєстрі судових рішень відомостей про притягнення особи

до кримінальної відповідальності;

2) Міністерством внутрішніх справ України – щодо наявності судимості, її

зняття, погашення;

3) Міністерством юстиції України і Національною комісією з цінних

паперів і фондового ринку – щодо наявності в особи корпоративних прав;

4) Міністерством юстиції України – щодо наявності в Єдиному державному

реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення

влади», відомостей про претендента на посаду;

5) Національним агентством з питань запобігання корупції – щодо

наявності в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або

пов’язані з корупцією правопорушення, відомостей про претендента на посаду, а

також щодо достовірності відомостей, зазначених особою у декларації особи,

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за

минулий рік;

6) Міністерством охорони здоров’я України, структурним підрозділом

обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації – щодо

відомостей про стан здоров’я претендента на посаду (в частині перебування на

обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я);

7) Міністерством освіти і науки України, структурним підрозділом

обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, центральним

органом виконавчої влади, якому підпорядкований навчальний заклад,

керівником навчального закладу – щодо освіти, наявності у претендента на

посаду наукового ступеня, вченого звання;

8) Службою безпеки України – щодо наявності в особи допуску до

державної таємниці, а також щодо відношення особи до військового обов’язку (в

частині персонально-якісного обліку військовозобов’язаних СБУ);
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9) Міністерством оборони України, військовими комісаріатами областей,

міст Києва та Севастополя – щодо відношення особи до військового обов’язку

(крім випадків персонально-якісного обліку військовозобов’язаних СБУ).

На підставі інформації, одержаної від вказаних органів у процесі

спеціальної перевірки, ВККС приймає рішення про допуск або недопуск

кандидата на посаду судді до наступного етапу добору – спеціальної підготовки в

Національній школі суддів України.

Крім того, відповідно до ст. 76 Закону України «Про судоустрій і статус

суддів» кандидат на посаду судді зобов’язаний подавати шляхом заповнення на

офіційному веб-сайті ВККС України декларацію родинних зв’язків за формою,

що визначається Комісією. Згідно із ст. 61Закону у декларації родинних зв’язків

кандидата на посаду судді зазначаються, зокрема, відомості щодо осіб, з якими у

нього є родинні зв’язки, якщо такі особи є або протягом останніх п’яти років

були, а саме:

а) членами Вищої ради правосуддя, Вищої ради юстиції, працівниками

секретаріату Вищої ради правосуддя, Вищої ради юстиції;

б) членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, працівниками

секретаріату або інспекторами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

в) членами Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів

загальної юрисдикції;

г) суддями, працівниками апарату суду;

ґ) суддями Конституційного Суду України, працівниками секретаріату

Конституційного Суду України;

д) членами Громадської ради доброчесності;

е) прокурорами, працівниками правоохоронних органів (органів

правопорядку), адвокатами, нотаріусами;

є) посадовими особами Державної судової адміністрації України, її

територіальних управлінь;

ж) Президентом України;

з) Главою Адміністрації Президента України або його заступниками;
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и) Секретарем Ради національної безпеки і оборони України або його

заступниками;

і) народними депутатами України, депутатами обласної, районної, міської,

районної у місті, сільської, селищної ради;

ї) членами Кабінету Міністрів України, керівниками або заступниками

керівників центральних органів виконавчої влади, у тому числі із спеціальним

статусом, членами Ради Міністрів Автономної Республіки Крим;

й) керівниками або заступниками керівника Національного

антикорупційного бюро України, членами Національного агентства з питань

запобігання корупції;

к) Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини;

л) членами Рахункової палати;

м) членами Центральної виборчої комісії;

н) членами Правління чи Ради Національного банку України;

о) членами Антимонопольного комітету України, національних комісій

регулювання природних монополій, а також Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Національної комісії,

що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

п) головами або заступниками голови місцевих державних адміністрацій;

р) міськими, сільськими, селищними головами або їх заступниками [137].

У разі одержання інформації, що може свідчити про недостовірність (у

тому числі неповноту) відомостей, поданих кандидатом на посаду судді у

декларації родинних зв’язків, ВККС України ухвалює рішення про припинення

подальшої участі в доборі та призначенні кандидата на посаду судді [137, ст. 74].

Наступний етап добору суддів – спеціальна підготовка кандидата на посаду

судді в Національній школі суддів України – проводиться протягом дванадцяти

місяців (якщо інший строк не визначений рішенням ВККС України), що було

детально досліджено у попередньому розділі дисертації. За результатами

спеціальної підготовки, як визначає ст. 77 Закону України «Про судоустрій і
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статус суддів», кандидати отримують відповідне свідоцтво [137], яке є підставою

допуску кандидата на посаду судді до складання кваліфікаційного іспиту.

Отже, наступним етапом добору суддів є складення кандидатами на посаду

судді кваліфікаційного іспиту та встановлення його результатів. Згідно із ст. 78

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» кваліфікаційний іспит є

атестуванням особи, яка пройшла спеціальну підготовку і виявила намір бути

рекомендованою для призначення на посаду судді та полягає у виявленні

належних теоретичних знань та рівня професійної підготовки кандидата на

посаду судді, а також ступеня його здатності здійснювати правосуддя [137]. Під

час кваліфікаційного іспиту кандидат на посаду судді складає письмове анонімне

тестування та виконує анонімне письмове практичне завдання, що дозволяє не

лише виявити рівень його знань, але й вміння у застосуванні закону та веденні

судового засідання.

Детально порядок проведення кваліфікаційного іспиту та методика

визначення його результатів регламентовано «Порядком проведення іспиту та

методикою встановлення його результатів у процедурі кваліфікаційного

оцінювання», затвердженого рішенням ВККС України від 04 листопада 2016 року

№ 144/зп-16 [104]. Процедура розробки програми та тестових завдань для

проведення кваліфікаційного іспиту фактично аналогічна процедурі, описаній

вище щодо відбіркового іспиту кандидатів на посаду судді.

Тестові запитання повинні містити запитання для виявлення рівня знань у

сфері права, у тому числі рівня практичних умінь та навичок у правозастосуванні,

а саме: 1) знання матеріального і процесуального права України та міжнародно-

правових актів; 2) знання правових позицій Верховного Суду України; 3) знання

практики Європейського суду з прав людини; 4) інших знань, умінь та навичок

судді для здійснення правосуддя, при цьому мають бути сформульовані чітко та

не викликати варіативності їх тлумачення [104, пп. 10, 12].

Другою складовою кваліфікаційного іспиту є практичне завдання –

модельна судова справа: сукупність документів з достатніми даними та

інформацією, на підставі яких учасник іспиту повинен підготувати модельне
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рішення суду та/або усунути недоліки та прогалини у запропонованому проекті

модельного рішення суду. Практичне завдання виявляє уміння і навички

проведення судових засідань та ухвалення судових рішень, а саме: 1) вміння

систематизувати та узагальнювати інформацію; 2) вміння чітко та зрозуміло

формулювати та викладати правову позицію (правовий висновок) у судовому

рішенні; 3) вміння складати логічні, чіткі та обґрунтовані судові рішення;

4) вміння логічно та послідовно обґрунтовувати в судовому рішенні мотиви

прийняття або відхилення доводів учасників судового провадження; 5) вміння у

дотриманні процесуального закону під час розгляду справи; 6) інші уміння та

навички судді [104, п. 14].

Процедура проведення кваліфікаційного іспиту, права та обов’язки його

учасників, порядок визначення та оприлюднення результатів детально

регламентовані «Порядком проведення іспиту та методикою встановлення його

результатів у процедурі кваліфікаційного оцінювання» і загалом відповідають

положенням, описаним вище щодо проведення відбіркового іспиту кандидатів на

посаду судді. Результати кваліфікаційного іспиту дійсні протягом трьох років з

дня складення іспиту.

Погоджуємося з О.В. Карпушовою щодо необхідності розробки

автоматизованої системи проходження кваліфікаційного іспиту із

багатоступінчатими захисними механізмами та кодуванням задля отримання

об’єктивних та достовірних знань кандидатів на призначення на посаду суддів,

унеможлививши таким чином вплив людського фактора на підсумкову оцінку

[50, c. 182];

У ст. 78 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» деталізовано

наступний етап добору суддів – створення резерву на заміщення вакантних посад

судді. Так, за результатами кваліфікаційного іспиту ВККС України визначає

рейтинг кандидатів на посаду судді відповідно до кількості набраних

кандидатами балів. У рейтингу також окремо відображаються бали із завдань,

якими перевіряють здатність кандидата бути суддею за відповідними

спеціалізаціями. При цьому до резерву на заміщення вакантних посад суддів



108

зараховуються ті кандидати, які набрали не менше 75 відсотків максимально

можливого балу кваліфікаційного іспиту [137].

Наступний, один з найважливіших етапів добору суддів – проведення

конкурсу на заміщення вакантних посад судів. Як зазначалось в першому розділі

дисертаційного дослідження, на рівні міжнародних стандартів встановлюються

вимоги щодо застосування таких методів відбору суддів, які гарантуватимуть їх

призначення на засадах рівності, незалежності та недискримінації. При цьому

саме конкурсне заміщення посад вважається одним із найбільш ефективних

засобів незалежного добору кадрів.

Конкурс як засіб відбору кадрів, в першу чергу у сфері публічної служби,

має тривалу історію застосування. Але в науковій літературі і на сьогодні існують

дискусії щодо його сутності та мети застосування.

Так, в найбільш загальному вигляді термін «конкурс» визначається в

юридичному словнику як змагання, метою якого є виявлення кращих з учасників

(кандидатів, здобувачів, претендентів) [15, с. 378]. Схожий підхід до тлумачення

конкурсу застосовує К.Ю. Мельник, визначаючи конкурс у трудовому праві як

змагання, яке проводиться з метою визначення на підставі певних критеріїв

найкращого для зайняття вакантної посади серед осіб, які беруть у ньому участь

[79].

Також у науковій літературі можна зустріти й інші підходи до тлумачення

конкурсу:

– як соціально-правовий метод оцінювання ділових якостей працівників

(В.Я. Малиновський [74], В.А. Глозман [34, с. 37]). На думку

В.Я. Малиновського, конкурс є соціально-правовим методом оцінювання ділових

якостей претендентів, в основі якого лежать демократичні принципи

об’єктивності, гласності, порівняльності та змагальності. Професійні, моральні,

психофізіологічні якості останніх вивчаються у певній послідовності за

встановленими правилами, що дає змогу відібрати на конкретні посади

найдостойніших [74];
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– як особливий, винятковий порядок або метод добору кадрів, що містить

підвищені вимоги до осіб, які претендують на заміщення вакантної посади

(В.М. Смирнов) [171, с. 45];

– як правовий спосіб раціонального підбору кадрів, за яким посада

обіймається на підставі рішення колегіального органу кращим учасником чи

учасником, що досяг найкращих показників (А.В. Андрушко [6, с. 6],

А.С. Пашков [49, с. 154]);

Що стосується ознак конкурсу як категорії трудового права, то

погоджуємося з А.О. Мовчаном, який відносить до них наступні:

– в основі проведення конкурсу – принцип змагальності кандидатів у

працівники та рівності їх прав;

– вимоги, що висуваються до учасників конкурсу, носять гласний характер;

– порядок оцінювання якостей особи кандидата на посаду відбувається не

одноосібно роботодавцем, а колегіальним органом – конкурсною комісією, що

сприяє об’єктивності відбору кваліфікованих кадрів;

– прийняте колегіальним органом рішення про обрання переможця

конкурсу слугує підставою виникнення трудових правовідносин [83, с. 314].

Щодо мети проведення конкурсу, то в науковій літературі з цього приводу

існує фактично одностайна думка. Метою конкурсу, на думку фахівців, є

перевірка відповідності особи вимогам, що ставляться для зайняття тієї чи іншої

посади та забезпечення зайняття посади кращим з кандидатів [79].

А.В. Андрушко слушно зауважує, що конкурс є тим фактором, який має

гарантувати об’єктивність оцінки ділових, професійних, моральних якостей

претендента і, як наслідок, – ефективність його майбутньої роботи [5, с. 66].

На основі аналізу вказаних вище підходів до визначення конкурсу можна

визначити поняття «конкурс на заміщення вакантної посади судді» як

спеціальний спосіб добору професійних суддів, що передбачає оцінку ділових та

особистих моральних якостей претендента на засадах об’єктивності, гласності,

змагальності та недискримінації з метою перевірки відповідності особи вимогам,

що ставляться для зайняття посади судді та забезпечення зайняття посади кращим
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з кандидатів. Водночас, конкурс є юридичним фактом, що сприяє виникненню

трудових правовідносин із суддями в сукупності з іншими юридичними фактами.

Отже, конкурс на заміщення вакантної посади судді в сукупності з іншими

етапами добору суддів є правовим засобом, що покликаний забезпечити не лише

ефективний відбір кращих кандидатів, але й неупередженість, гласність та

рівність учасників добору.

Конкурс на зайняття вакантної посади судді регулюється Законом України

«Про судоустрій і статус суддів», а також «Положенням про проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади судді», затвердженим рішенням Вищої

кваліфікаційної комісії суддів від 02 листопада 2016 року № 141/зп-16 [102].

Аналізуючи законодавчі положення, можна визначити такі основні засади

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади судді:

– гласність, публічність та відкритість, що полягає в доступності для усіх

кандидатів інформації про конкурс, умови та строки його проведення;

– обрання найкращих кандидатів на відповідні посади. Так, відповідно

до п.12 ст. 79 Закону конкурс на зайняття вакантної посади судді полягає у

визначенні учасника конкурсу, який має вищу позицію за рейтингом. Основою

виявлення кращого кандидата є рейтинги, складені з осіб, які бажають взяти

участь у конкурсу: 1) для кандидатів на посаду судді – рейтинг, визначений за

результатами кваліфікаційних іспитів; 2) для суддів, які виявили намір бути

переведеними до іншого суду, – рейтинг, складений на основі процедури

кваліфікаційного оцінювання.

До етапів проведення конкурсу на заміщення посади судді можна віднести:

1) прийняття рішення ВККС України про проведення конкурсу.

Як наголошує С.М. Терницький, перед початком конкурсу виникає потреба

у виборі способу заміщення посади. Ця стадія пов’язана з умовами проведення

конкурсу й проявляється у внутрішніх робочих моментах, зокрема у виявленні

вакантної посади, що вимагає заміщення через конкурс; ухваленні рішення про

проведення конкурсу для заміщення посади, що має юридичні наслідки. Таким
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чином, спочатку, у зв’язку з різними причинами, виявляється вакантна посада

[180, ст. 406];

2) публікацію оголошення про проведення конкурсу в друкованих засобах

масової інформації та на офіційних веб-порталах.

Так, згідно із ст. 79 Закону для проведення конкурсу на зайняття вакантної

посади судді ВККС України ухвалює рішення про його оголошення, розміщує

відповідну інформацію на своєму офіційному веб-сайті і веб-порталі судової

влади та публікує її у визначених нею друкованих засобах масової інформації не

пізніш як за місяць до дня проведення конкурсу, визначаючи при цьому порядок

подання заяв та умови проведення конкурсу.

У рішенні про оголошення конкурсу, відповідно до п. 2.3 Положення,

визначається: а) найменування судів, де є вакантні посади суддів; б) кількість

вакантних посад суддів; в) порядок та строки подання заяви для участі в конкурсі;

г) перелік документів, що додаються до заяви, та вимоги до них; ґ) умови

проведення конкурсу; д) дата, час і місце проведення конкурсу; е) інша необхідна

інформація [102].

Серед проблем даного етапу проведення конкурсу слід відзначити

недосконалість процедури інформування можливих кандидатів про його

оголошення, зокрема розміщення такої інформації лише в одному друкованому

виданні. В даному випадку варто скористатись досвідом зарубіжних країн, де

конкурс на заміщення вакантних посад має більш тривалу історію, порівняно з

Україною. Так, наприклад, у США інформаційна діяльність зосереджена у віданні

одного органу, що займається управлінням державною службою, – Служби

управління персоналом, яка публікує інформацію про вакансії посад державної

служби кожні 14 днів [180, с. 411; 70, с. 135].

Погоджуємось з С.М. Терницьким, що вітчизняні органи управління

державною службою також можуть виконувати функції щодо опублікування й

розміщення інформації на сайті про конкурси, що проводяться в усіх органах

державної влади. Можна застосувати територіальний принцип, коли регіональні

органи управління державною службою будуть забезпечувати виконання даних
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функцій, а центральний орган – зводити інформацію й надавати її на своєму сайті

в мережі загального користування, а також публікувати в окремому виданні. Все

це повинне сприяти створенню єдиної інформаційної бази про вакантні посади,

результати проведення конкурсних заміщень, тим самим забезпечивши

позавідомчий і громадський контроль за органами державної влади з цих питань

[180, с. 411];

3) волевиявлення кандидатів для участі в конкурсі шляхом подання заяви та

визначених ВККС України документів. Позитивною новелою вказаного етапу є

можливість подання документів кандидатами як в паперовому, так і в

електронному вигляді;

4) розгляд ВККС України поданих кандидатами документів та прийняття

рішення про допуск або недопуск до участі кандидатів у конкурсі. Так, член

ВККС-доповідач здійснює перевірку: а) відповідності осіб, які звернулися для

участі в конкурсі, вимогам до кандидатів на посаду судді, встановлених

Конституцією України та Законом; б) дотримання кандидатом встановлених

умовами конкурсу строку та процедури звернення для участі в конкурсі;

в) поданих документів на відповідність переліку та вимогам до їх оформлення.

Інформація про результати вирішення питання про допуск кандидатів до участі у

конкурсі розміщується на офіційному веб-сайті ВККС України. При електронній

формі подачі документів їх статус змінюється на «Допущені до спецперевірки».

На основі поданих документів здійснюються формування досьє кандидатів на

посаду судді або суддівського досьє ВККС України;

5) спеціальну перевірку щодо кандидата на відповідність Конституції і

законодавству та підготовку на підставі одержаної інформації відповідальною

особою ВККС України довідки про результати проведення спеціальної перевірки.

Даний етап визначено в «Положенні про проведення конкурсу на зайняття

вакантної посади судді». При цьому слід відзначити, що існування вказаного

етапу при проведенні конкурсу є доволі дискусійним та, з нашої точки зору,

невиправданим. Адже спеціальна перевірка, що включає, зокрема, відповідно до

Положення звернення до відповідальних державних органів (проаналізованих
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вище в контексті спеціальної перевірки), здійснюється на етапі допуску

кандидатів на посаду судді до спеціальної підготовки в Національній школі

суддів України. Відповідно, щодо кандидатів для участі в конкурсі, що

знаходяться в резерві, така перевірка, фактично, є повторною. Так, відомості

щодо судимості або корупційних правопорушень, наявності в кандидата

корпоративних прав можуть змінюватись, тоді як, наприклад, інформація щодо

відповідності Закону України «Про очищення влади», щодо освіти, відношення

до військового обов’язку не буде змінюватись. З огляду на це, в Положенні

доцільно передбачити проведення лише часткової спеціальної перевірки щодо

тих питань, які є динамічними та можуть змінюватись з часом. Стосовно суддів,

то призначені з 2015 року також проходили спеціальну перевірку, відповідно, до

них доцільно застосовувати такий же підхід;

6) кваліфікаційне оцінювання та визначення рейтингу кандидата для участі

у конкурсі. Як вказувалось вище, єдиний рейтинг на певну посаду судді включає

в себе і рейтинг кандидатів, які знаходяться в резерві, згідно із складеним

кваліфікаційним іспитом, щодо діючих суддів, які виявили бажання перевестись в

інший суд, – рейтинг згідно із кваліфікаційним оцінюванням, що проводиться

щодо них після проходження спеціальної перевірки. Слід відзначити, що ризиком

порушення рівності для кандидатів тут може бути різний підхід до рівня

складності тестових запитань кваліфікаційного іспиту та кваліфікаційного

оцінювання відповідно. Поряд з цим, судді, які беруть участь у конкурсі з метою

переведення їх до іншого суду, як правило, мають більше знань і досвіду

суддівської діяльності порівняно з кандидатами без відповідного досвіду. З

огляду на це, фактично ці дві групи учасників конкурсу знаходять в нерівному

становищі апріорі. Проте таку ситуацію не можна назвати дискримінаційною,

оскільки дискримінація засновується на ознаках раси, кольору шкіри, статі тощо і

не пов’язана з діловими якостями та професійним досвідом;

7) встановлення результатів конкурсу, що полягає у визначенні учасника

конкурсу, який має вищу позицію за рейтингом. При цьому, у разі однакової

кількості балів учасників конкурсу, визначені правові засади обрання кандидата,
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що передбачають таку ієрархією: а) кандидат, що має більшу кількість балів за

практичне завдання (порівняно з тестуванням), б) суддя порівняно з кандидатом

на посаду судді; в) із двох суддів особа, що має більший суддівський стаж, із двох

кандидатів на посаду судді чи при наявності однакового суддівського стажу – за

загальним стажем у сфері права.

На думку Л.В. Скоморохи, з метою покращення процесу конкурсного

відбору суддів доцільним є «запровадження оприлюднення переліку осіб, що

мають намір зайняти посаду судді, саме безпосередньо перед вирішенням

кваліфікаційною комісією питання про рекомендацію конкретних осіб на посади

суддів. Тобто забезпечення таким чином прозорості щодо кадрового наповнення

судової влади. Відкрите розміщення відомостей стосовно кандидатів на посади

суддів в українських офіційних друкованих виданнях дало б змогу отримати

додаткову інформацію як стосовно професійної діяльності кандидатів, так і їх

моральних якостей, які є для кандидатів однією із головних ознак їх

спроможності виконувати функцію по здійсненню правосуддя» [169].

За результатами проведення конкурсу ВККС України надсилає до Вищої

ради правосуддя відповідно до кількості вакантних посад суддів рекомендації про

призначення кандидатів суддями або щодо переведення відповідного судді до

іншого суду. Вказаний етап відноситься до процедури добору суддів, однак уже

не є частиною самого конкурсу на заміщення вакантних посад судді.

Наступний етап добору суддів – внесення Вищою радою правосуддя

Президентові України подання про призначення судді на посаду. При цьому

вказаний етап не виділено Законом України «Про судоустрій і статус суддів» як

самостійний етап добору суддів, що є недоліком та потребує врахування.

Згідно з п. 19 ст. 70 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Вища

рада правосуддя може відмовити у внесенні Президентові України подання про

призначення судді на посаду виключно з таких підстав:

1) наявності обґрунтованого сумніву щодо відповідності кандидата

критерію доброчесності чи професійної етики або інших обставин, які можуть

негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з таким
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призначенням (визначаються на основі власної оцінки Вищою радою правосуддя

обставин, пов’язаних із кандидатом на посаду судді, та його особистих якостей);

2) порушення визначеного законом порядку призначення на посаду

судді [137].

Недоліком вказаної норми є відсутність строку, протягом якого Вища рада

правосуддя повинна подати Президенту України подання про призначення або

винести рішення про відмову у внесенні відповідного подання. З огляду на це,

такий строк з метою захисту інтересів кандидатів на посаду судді необхідно

закріпити в Законі.

Відмова у внесенні Президентові України подання про призначення на посаду

може бути оскаржена кандидатом до Верховного Суду України. Законом визначено

підстави для такого оскарження, до яких, зокрема, відноситься неправомочність

складу Вищої ради правосуддя, відсутність законних підстав для відмови у внесенні

подання Президентові України, в тому числі мотивів для відповідної відмови.

Останнім етапом добору суддів є видання Указу Президентом України про

призначення на посаду судді у разі внесення Вищою радою правосуддя

відповідного подання. Гарантією для кандидатів на посаду судді є встановлення

30-денного строку, протягом якого з моменту надходження відповідного подання

Президент України повинен видати відповідний Указ.

Згідно з ч. 2 ст. 80 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

Президент України при виданні Указу не здійснює будь-яких додаткових

перевірок, тому його роль у процесі добору суддів на сьогодні є номінальною.

Президент України має лише право порушити перед компетентними органами

питання про проведення в установленому законом порядку перевірки звернень

щодо кандидатів на посаду судді, які надійшли до нього з певних джерел [137].

Вказана норма, на нашу думку, потребує вилучення із Закону, оскільки може

слугувати приводом для затягування процесу призначення кандидата на посаду

судді шляхом проведення додаткових перевірок. При цьому попередньо

проаналізовані етапи добору суддів є достатніми для виявлення компетентності

кандидата на посаду судді та відповідності його особистих моральних якостей
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вимогам законодавства для здійснення правосуддя.

Щодо призначення на посаду судді вищого спеціалізованого суду або

Верховного Суду, ст. 81 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

передбачена спеціальна процедура [137]. До особливостей цієї процедури, на

підставі аналізу норм Закону, можна віднести:

1) відповідність кандидата вимогам для зайняття посади судді вищого

спеціалізованого суду або Верховного Суду (проаналізовані в першому розділі

дисертаційного дослідження), які є вищими порівняно з вимогами до суддів

місцевих чи апеляційних судів;

2) при здійсненні кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді

перевіряються не лише знання у сфері права, але й знання, пов’язані із

спеціалізацією суду.

В інших аспектах процедура добору суддів для вищих спеціалізованих

судів та Верховного Суду України здійснюється відповідно до етапів,

проаналізованих вище стосовно суддів в цілому.

Загалом, у контексті процедури добору суддів слушною є пропозиція

О.В. Карпушової щодо необхідності  скоротити процедуру добору кандидатів на

посаду суддів, адже така розтягнута у часі процедура із залученням багатьох

матеріальних та фінансових ресурсів тільки створює додаткове навантаження на

Державний бюджет. Варто зауважити, що складання іспиту перед Вищою

кваліфікаційною комісією можна здійснювати один раз замість існуючих двох, а

також проводити навчання тільки у Національній школі суддів, паралельно

роблячи акцент на проходженні практики у судах у процесі розгляду реальних

справ [50, c. 182-183].

2.3 Підстави зміни трудових правовідносин із суддями

Особливу роль у динаміці трудових правовідносин суддів відіграють

правозмінюючі юридичні факти, зокрема такі, що мають наслідком переведення

судді.
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Як наголошує Л.Н. Солодовник, зміна правовідносин відбувається у

часовому проміжку між виникненням і припиненням і пов’язана із зміною базової

моделі трудових правовідносин, що визначається у трудовому договорі. При зміні

прав і обов’язків відповідна зміна правовідносин може не відбуватися, і навпаки,

юридичні факти, що спричиняють зміну правовідносин, обов’язково змінюють

права та обов’язки суб’єктів. Тому під зміною правовідносин мається на увазі

поява прав та обов’язків, що вносять нове у зміст правовідносин у порівнянні з

типовою моделлю [173, с. 13].

Юридичні акти, які виступають підставами зміни трудових правовідносин,

бувають, як правило, двосторонніми актами. Зміна трудової функції працівника –

однієї з найважливішої умови трудового договору –потребує згоди працівника,

якщо ініціативу проявляє роботодавець [88, с. 116]. При цьому зміна трудової

функції працівника (або одночасно і зміна місця роботи – відповідного суду)

означає такий вид зміни трудового правовідношення як переведення. Відповідно,

проаналізуємо детальніше підстави для переведення суддів.

Венеціанська комісія у Висновку від 22 червня 2007 року № CDL-

AD(2007)028 наголошувала на тому, що для досягнення справжньої незалежності

судової системи ухвалення всіх рішень стосовно суддівської кар’єри (підвищення

по службі, переведення до іншого суду, звільнення з посади) має здійснювати

Вища рада правосуддя, а не політичний інститут [24, п. 49]. Вказана рекомендація

була врахована в новому Законі України «Про судоустрій і статус суддів»

2016 року. Як наголошує при цьому Вища рада правосуддя у щорічній доповіді

2017 року, надання Вищій раді правосуддя повноважень щодо призначення та

переведення суддів, а також виключної компетенції у питаннях стосовно

притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності та їх звільнення є

надзвичайно важливим та реально гарантує суддям свободу здійснювати

правосуддя безсторонньо – на підставі власного тлумачення фактів та, відповідно,

до правових норм [197, с. 29].

Європейська хартія про закон «Про статус суддів», визначаючи основні

умови призначення суддів на посаду, особливу увагу приділяє принципу
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незмінюваності, згідно з яким суддя не може бути призначеним на іншу судову

посаду чи роботу навіть при підвищенні по службі без його згоди, крім випадків,

коли це передбачено дисциплінарною санкцією, законодавчими змінами у

судовій системі або у випадках тимчасового переведення для зміцнення

сусіднього суду [38, п. 3.4].

З цього приводу у п. 52 Рекомендації CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів

Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та

обов’язки зазначено: «Суддя не може отримати нове призначення або бути

переведеним на іншу судову посаду без його згоди на це, крім випадків, коли

щодо нього вживаються дисциплінарні санкції або здійснюється реформування в

організації судової системи» [151, п. 52].

Отже, окремою складовою принципу незмінюваності суддів є неможливість

будь-якого переведення судді проти його волі. З аналізу міжнародних стандартів

у сфері судоустрою можна виділити лише наступні винятки з цього правила:

– коли переведення здійснюється як дисциплінарне стягнення;

– у  разі змін у судовій системі на підставі закону;

– за необхідності тимчасового переведення для зміцнення сусіднього суду.

У вітчизняному законодавстві вказані підстави для переведення суддів

також враховано. Так, ст. 82 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

визначає такі підстави для переведення судді до іншого суду без його згоди:

– застосування дисциплінарних санкцій;

– реорганізація, ліквідація або припинення роботи суду.

Відповідно, можна говорити про належне забезпечення принципу

незмінюваності судді у контексті неможливості переведення судді до іншого суду

проти його волі. Зазначені законодавчі гарантії повністю відповідають

європейським стандартам у цій сфері. При цьому вказані положення є винятком із

конституційного принципу заборони примусової праці (ч. 3 ст. 43 Конституції

України), що за загальним правилом забороняє переведення без згоди працівника.

Відповідно до ч. 1. ст. 82 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

суддя може бути переведений, у тому числі тимчасово, шляхом відрядження, на
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посаду судді до іншого суду Вищою радою правосуддя в порядку, передбаченому

законом [137].

Як визначено ч. 2. ст. 82 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,

переведення судді на посаду судді до іншого суду здійснюється на підставі та в

межах рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, внесеної за

результатами конкурсу на заміщення вакантної посади судді [137]. У даному

аспекті мова йде про переведення судді за його згодою та може бути зумовлена як

просуванням по службі (переведенням до суду іншого рівня), так і іншими

обставинами (наприклад, переїзд судді на постійне місце проживання в іншу

місцевість).

Також тимчасове переведення судді до іншого суду за його згодою,

відповідно до ст. 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,

здійснюється  у зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя у відповідному

суді, виявленням надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді,

припиненням роботи суду у зв’язку із стихійним лихом, військовими діями,

заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами

[137].

Переведення судді без його згоди включає:

1) переведення до іншого суду того самого або нижчого рівня без конкурсу

у випадках реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду, в якому такий

суддя обіймає посаду судді (ч. 3 ст. 82 Закону України «Про судоустрій і статус

суддів») [137];

2) переведення до іншого суду в порядку дисциплінарної відповідальності

(ч. 4 ст. 82 Закону України «Про судоустрій і статус суддів») [137].

Отже, можна визначити наступні види переведення суддів в Україні:

1) за згодою судді:

– переведення за результатами конкурсу на заміщення вакантної посади

судді (зумовлене як просуванням по службі (переведенням до суду іншого рівня),

так і іншими обставинами (наприклад, переїзд судді на постійне місце

проживання в іншу місцевість);
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– тимчасове переведення як відрядження у зв’язку з неможливістю

здійснення правосуддя у відповідному суді, виявленням надмірного рівня

судового навантаження у відповідному суді, припиненням роботи суду у зв’язку

із стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом

або іншими надзвичайними обставинами;

2) без згоди судді:

– переведення у випадках реорганізації, ліквідації або припинення роботи

суду, в якому такий суддя обіймає посаду судді;

– переведення в порядку дисциплінарної відповідальності.

Переведення судді на посаду судді до іншого суду за результатами

конкурсу на заміщення вакантної посади судді, згідно із ч. 2. ст. 82 Закону

України «Про судоустрій і статус суддів», здійснюється на підставі та в межах

рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, внесеної за

результатами конкурсу [137].

Обов’язковою передумовою будь-яких службових просувань –

переведення до іншого суду того самого рівня або підвищення по службі, є,

відповідно до статей 83, 85 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,

кваліфікаційне оцінювання суддів. Так, згідно із  ст. 83 Закону кваліфікаційне

оцінювання проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів України з

метою визначення здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за

визначеними законом критеріями. Такими критеріями є 1) компетентність

(професійна, особиста, соціальна тощо); 2) професійна етика; 3) доброчесність.

Кваліфікаційне оцінювання за критерієм професійної компетентності

проводиться з урахуванням принципів інстанційності та спеціалізації [137]. Для

участі в конкурсі з метою переведення суддя подає відповідну заяву про

проведення кваліфікаційного оцінювання. При цьому, відповідно до ч. 4 ст. 83

Закону, воно включає складання іспиту, дослідження досьє та проведення

співбесіди із суддею [137].

Щодо кваліфікаційного іспиту, він проводиться за принципами іспиту

кандидата на посаду судді, що були розглянуті в попередньому підрозділі
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дисертаційного дослідження. Детальніше зупинимось на питанні суддівського

досьє. Відповідно до ст. 85 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» для

цілей формування суддівського досьє Вища кваліфікаційна комісія суддів

України може ухвалити рішення про запровадження та проведення додаткових

тестувань з метою перевірки особистих морально-психологічних якостей,

загальних здібностей, а також про застосування інших засобів встановлення

відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям кваліфікаційного

оцінювання [137].

Суддівське досьє повинно містити: 1) копії всіх заяв судді, пов’язаних з

його кар’єрою, та доданих до них документів; 2) копії всіх рішень, прийнятих

щодо судді Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою

правосуддя, Вищою радою юстиції, органами суддівського самоврядування,

Президентом України або іншими органами, які приймали відповідні рішення;

3) інформацію про результати участі судді у конкурсах на зайняття посади судді;

4) інформацію про результати проходження в Національній школі суддів України

спеціальної підготовки кандидата на посаду судді, підготовки судді упродовж

перебування на посаді судді; 5) інформацію про результати кваліфікаційного

оцінювання судді та регулярної оцінки судді упродовж перебування на посаді;

6) інформацію про здійснення викладацької діяльності; 7) інформацію про

зайняття суддею адміністративних посад; 8) інформацію про обрання

(призначення) судді до органів суддівського самоврядування, Вищої

кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя, Вищої ради

юстиції; 9) інформацію про ефективність здійснення судочинства суддею;

10) інформацію про дисциплінарну відповідальність судді; 11) інформацію щодо

дотримання суддею правил професійної етики; 12) інформацію щодо

відповідності судді критерію доброчесності; 13) декларації родинних зв’язків

судді та декларації доброчесності судді; 14) результати тестувань щодо

відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання; 15) результати

застосування інших засобів встановлення відповідності судді критеріям

кваліфікаційного оцінювання (у разі їх застосування); 16) висновок Громадської
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ради доброчесності (у разі його наявності); 17) інші відомості та дані, на підставі

яких може встановлюватися відповідність судді критеріям кваліфікаційного

оцінювання, а також будь-яка інша інформація щодо судді, визнана рішенням

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України такою, що підлягає включенню до

суддівського досьє [137].

Окрім наведених вище положень, законодавством України про статус

суддів досить обмежено регулюється питання суддівської кар’єри та службового

підвищення суддів. При цьому, як справедливо зауважує О.В. Саленко, вони є

дещо неоднозначними та, у свою чергу, викликають ряд питань, а саме: чи

сумісний інститут професійної кар’єри із правовим статусом судді; чи не

впливають кар’єрні прагнення судді на його незалежність [162, c. 139-140]? Слід

відзначити, що міжнародні стандарти за зарубіжна практика, як і позиції

науковців щодо цієї проблеми, є доволі дискусійними.

Вперше детально дослідив питання суддівської кар’єри М.А. Філіппов.

Вчений окремо наголошував, що суддівська кар’єра повинна бути гарантована як

право кожного судді та «не виключати можливості талановитому судді піднятися

над посереднім». Саме в даному аспекті автор звертав увагу на те, що найкращим

і найбільш ефективним прикладом суддівської кар’єри є добір суддів вищих судів

виключно із суддів нижчих суддів [187, с. 328].

На підставі аналізу пунктів 4.1-4.4 Європейська хартія про закон «Про

статус суддів»можна зробити наступні висновки: 1) система підвищення судді по

службі має ґрунтуватись не на вислузі років, а  виключно на якостях та заслугах,

що були помічені під час виконання суддею його обов’язків шляхом об’єктивної

оцінки; 2) рішення щодо підвищення судді по службі повинні виноситися

незалежним судовим органом або принаймні за його пропозицією чи згодою;

3) суддям, яким не запропоновано підвищення по службі, має бути надане право

подати свою скаргу до зазначеного органу [38].

Отже, не вислуга років (тобто стаж особи на посаді судді), а саме знання,

професійні навички та можливості повинні бути в основі переведення судді на

посаді в якості просування по службі. При цьому, як зазначалось вище, оцінка
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таких якостей здійснюється на основі суддівського досьє, важливим елементом

якого є такий його елемент як інформація про ефективність здійснення

судочинства суддею. Так, відповідно до п. 9 ч. 4 ст. 85 Закону «Про судоустрій і

статус суддів» відповідна інформація включає: а) загальну кількість розглянутих

справ; б) кількість скасованих судових рішень та підстави їх скасування;

в) кількість рішень, що стали підставою для винесення рішень міжнародними

судовими установами та іншими міжнародними організаціями, якими

встановлено порушення Україною міжнародно-правових зобов’язань; г) кількість

змінених судових рішень та підстави їх зміни; ґ) дотримання строків розгляду

справ; д) середню тривалість виготовлення тексту вмотивованого рішення;

е) судове навантаження порівняно з іншими суддями у відповідному суді, регіоні

з урахуванням інстанційності, спеціалізації суду та судді [137]. Зазначена

інформація дозволяє встановити рівень ділових та професійних якостей судді, які

мають важливе значення для вирішення питання щодо його просування по

службі.

О.В. Саленко, детально дослідивши міжнародні стандарти у сфері

регламентації статусу суддів, справедливо зауважує, що загальними

міжнародними постулатами стосовно професійної кар’єри судді є такі положення:

суддівська кар’єра повинна мати в основі об’єктивні критерії; як обрання, так і

кар’єра суддів повинні базуватись на заслугах з урахуванням їхньої кваліфікації,

чеснот, здібностей, моральних якостей та досвіду; орган, уповноважений

приймати рішення щодо обрання та кар’єри суддів, повинен бути незалежним від

виконавчої та законодавчої влади; за винятком системи регулярної зміни (ротації)

кадрів, судді не можуть бути переведені з одного суду до іншого чи з одної

посади на іншу без їхньої особистої згоди [162, c. 141].

Відповідні положення, нарівні з іншими критеріями оцінки професійних

якостей судді, мають першочергове значення для вирішення питання щодо його

просування по службі. При цьому у п. 4.1 Європейської хартії про статус суддів

також зосереджено увагу на системі підвищення суддів на посаді, що не

заснована на стажі їх суддівської діяльності [38].
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Водночас, О.В. Саленко вказує, що система підвищення суддів на посаді,

заснована винятково на стажі роботи, потенційно веде до зниження динамізму, а

це не може бути виправдано якою-небудь перевагою з точки зору забезпечення

незалежності. При цьому КРЄС вважає, що вимога про наявність у суддів певного

стажу, заснованого на кількості відпрацьованих за професією років, може

допомогти в забезпеченні незалежності [162, c. 143].

У більшості країн відсутні якісні, нормативно визначені критерії для

вирішення питання щодо просування судді по службі. І така ситуація є доволі

виправданою з огляду на те, що такі критерії є доволі оціночними і в кожній

конкретній ситуації їх можна трактувати по-різному.

Поряд з цим, наприклад на Кіпрі, покладаються на моральний авторитет

незалежних рад суддів, які відповідають за призначення або рекомендації при

призначенні. У Фінляндії відповідний консультативний орган порівнює заслуги

кандидатів і в його пропозиції включаються підстави для рішення стосовно

суддівської кар’єри. У Німеччині, як на федеральному рівні, так і на рівні земель,

ради по призначенню суддів можуть давати свої письмові висновки (без

докладного викладу причин) відносно доцільності просування кандидатів на

посаду судді, і хоча ці висновки не мають обов’язкового характеру для Міністра

юстиції, вони можуть привести до критики в тому випадку, якщо Міністр їх не

врахує [162, c.141-142]. Можна сказати, що схожа система існує і в Україні, при

цьому головна роль при оцінці здатності судді якісно виконувати роботу у

вищому суді відведена Вищій кваліфікаційній комісії суддів.

У Литві, хоча там і не існує чітких критеріїв відносно підвищення суддів на

посаді, ефективність роботи окружних суддів оцінюється відповідно до цілого

ряду кількісних і якісних критеріїв, що засновані головним чином на

статистичних даних. У Люксембурзі просування по службі базується, як правило,

на терміні перебування судді на посаді. У Нідерландах існують окремі аспекти

системи, заснованої на терміні повноважень, а в Бельгії й Італії підвищення суддів

на посаді визначається критеріями стажу й компетенції. В Австрії стаж роботи
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враховується тільки у випадку рівних професійних здатностей кандидатів [162, c.

142].

Погоджуємося з О.В. Саленко, що інститут суддівської кар’єри має

забезпечуватися такими правилами: 1) службові підвищення суддів повинні

здійснюватися на основі загальновідомих об’єктивних критеріїв з урахуванням

здібностей, моральних якостей і досвіду, що унеможливлює політичний вплив на

інститут суддівської кар’єри; 2) орган, відповідальний за службові підвищення

суддів, має бути не залежним від виконавчої та законодавчої влади, у якому

гарантовано якнайширше представництво суддівського корпусу; 3) стаж роботи

не повинен бути визначальним принципом при підвищенні на посаді. Однак при

цьому необхідно враховувати відповідний професійний досвід і кількість

відпрацьованих років, що може розглядатися як додаткова основа для

забезпечення незалежності; 4) залежно від стажу роботи, характеру обов’язків,

виконання яких покладено на суддів у їх професійному статусі, та від важливості

обов’язків, що покладаються на них, суддівська винагорода може бути різною

[162, c. 144].

В Україні основними гарантіями для заохочення суддів реалізовувати

суддівську кар’єру є наступні:

1) встановлення та гарантування права на просування по службі (шляхом

визначення в Законі «Про судоустрій і статус суддів» права подати заяву для

проведення кваліфікаційного оцінювання);

2) регламентація заохочень, що впливають на суддівську кар’єру (право на

зайняття адміністративної посади в суді або посади в органах суддівського

самоврядування; право на переведення судді до суду вищого рівня або суду іншої

спеціалізації);

3) матеріальні заохочення для суддів (доплата за вислугу років,

перебування на адміністративній посаді в суді, вища оплата праці в судах вищих

рівнів).

Відповідно до Висновку № 10 (2007) Консультативної ради європейських

суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо судової  ради на службі
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суспільства, ухваленого Комітетом Міністрів Ради Європи 21- 23 листопада

2007 року, при розгляді питань суддівської кар’єри необхідно враховувати участь

суддів у навчальних заходах та програмах підвищення кваліфікації [20]. Вказане

положення ще не знайшло нормативного закріплення в Україні.

Новелою в українській практиці є інститут оцінювання суддів, результати

якого мають прямий вплив на інститут суддівської кар’єри. Законодавством

передбачено, що, у разі, якщо за результатами оцінювання не підтверджується

здатність судді здійснювати правосуддя в суді відповідного рівня, може

здійснюватися переведення такого судді на посаду судді нижчого рівня [162, c.

146].

Наступним видом переведення суддів є тимчасове переведення як

відрядження у зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя у відповідному

суді, виявленням надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді,

припиненням роботи суду у зв’язку зі стихійним лихом, військовими діями,

заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами,

що регламентується ст. 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а

також Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і

спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженим рішенням Вищої ради

правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17 [103].

Таке переведення здійснюється за рішенням Вищої ради правосуддя,

ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України [137,

ч. 1 ст. 55]. При цьому зазначене відрядження передбачає термін, який

визначається Вищою радою правосуддя, але він не повинен перевищувати одного

року. Однак у разі припинення роботи суду у зв’язку із стихійним лихом,

військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими

надзвичайними обставинами суддя, якого було відряджено з такого суду, має

бути переведений на постійне місце роботи до закінчення строку

відрядження [137, ч. 2, 3 ст. 55].

Інститут відрядження суддів як тимчасового переведення судді до іншого

суду того самого рівня і спеціалізації є новелою чинного Закону України «Про
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судоустрій і статус суддів». Як вказується у щорічній доповіді Вищої ради

правосуддя за минулий рік, протягом 2017 року, базуючись на даній нормі,

Державна судова адміністрація України повідомила Вищу кваліфікаційну комісію

суддів України про необхідність відрядження 244 суддів до 76 місцевих загальних

судів. За результатами розгляду зазначених повідомлень Вищою кваліфікаційною

комісією суддів України прийнято рішення про внесення до Вищої ради

правосуддя подання з рекомендацією про відрядження 89 суддів до 41 суду

строком на шість місяців для здійснення правосуддя. У свою чергу, Вища рада

правосуддя згідно із законом внесла подання Президентові України про

відрядження 70 суддів для здійснення правосуддя у зв’язку з виявленням

надмірного рівня навантаження (зокрема Рада відмовляла у задоволенні

рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у випадках, якщо

виявляла, що відрядження судді може спричинити критичну ситуацію у суді, в

якому працює суддя). На кінець 2017 року указами Президента України

відряджено 32 з них [197, с. 108].

Відповідно до Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня

і спеціалізації (як тимчасового переведення) відрядження суддів із судів, у яких

вони обіймають штатні посади, не повинно суттєво впливати  на середній рівень

судового навантаження та доступ до правосуддя в цих судах [103, п. 1]. Вказане

положення є важливою гарантією ефективності здійснення судочинства в Україні.

Підставами для відрядження судді, згідно з пп. 1-2 частини ІІ Порядку, є:

1) неможливість здійснення правосуддя у відповідному суді; 2) виявлення

надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді; 3) припинення

роботи суду у зв’язку із стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо

боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами. При цьому

підстави для відрядження судді встановлюються Державною судовою

адміністрацією України, у тому числі за зверненнями Вищої ради правосуддя,

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, судів, територіальних управлінь

Державної судової адміністрації України [103].
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При вирішенні питання щодо внесення подання про відрядження судді

основна роль відводиться Вищій кваліфікаційній комісії суддів України. Так,

розгляд вказаного питання здійснюється ВККС України у складі палати з питань

добору і публічної служби суддів не пізніше ніж за 30 днів із дня одержання

повідомлення Державної судової адміністрації України. Вища кваліфікаційна

комісія суддів для вирішення питання має право витребувати та одержувати

необхідну інформацію від суддів, судів, Державної судової адміністрації України,

органів суддівського самоврядування, інших органів та установ у системі

правосуддя, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх

посадових осіб, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності

та підпорядкування, об’єднань громадян і окремих фізичних осіб. При прийнятті

позитивного рішення щодо відрядження судді (тимчасового переведення) ВККС

надсилає відповідне подання Вищій раді правосуддя [103].

Вища рада правосуддя на основі подання ВККС України здійснює його

перевірку з метою встановлення: 1) наявності визначених законом підстав для

відрядження судді; 2) додержання порядку прийняття рішення про відрядження

судді, зокрема наявність згоди судді на відрядження до певного суду; 3) якщо

відрядження судді пов’язане з надмірним рівнем судового навантаження, –

обґрунтованості рішення про відрядження за відповідними показниками. Також

перевіряється подання Державної судової адміністрації України про необхідність

перерозподілу видатків на утримання судів. За результатами розгляду подання

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Вища рада правосуддя ухвалює

рішення про відрядження судді або про відмову у відрядженні судді (якщо

рішення щодо відрядження судді не набрало необхідної кількості голосів членів

Вищої ради правосуддя).

На етапі розгляду питання про відрядження судді Вищою кваліфікаційною

комісією суддів ВККС України отримує обов’язково згоду від судді на

переведення його до іншого суду тимчасово, що є важливою гарантією протидії

незаконним переведенням. Водночас, відповідно до п. 14 ч. 2 Порядку суддя

може відкликати згоду на відрядження його до іншого суду того самого рівня і
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спеціалізації для здійснення правосуддя, про що подається письмова заява до

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. У разі відкликання суддею такої

згоди після прийняття Комісією відповідного рішення, подання про відрядження

судді до Вищої ради правосуддя не вноситься, а внесене залишається без

розгляду, про що приймається рішення [103]. Також суддя може відкликати згоду

на його відрядження до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для

здійснення правосуддя і до моменту ухвалення рішення Вищою радою

правосуддя. У такому випадку Вища рада правосуддя ухвалює рішення про

залишення подання Комісії без розгляду.

Останнім етапом зміни трудових правовідносин судді у випадку

відрядження є видання головою суду, до якого відряджено суддю, після прибуття

такого судді до суду відповідного наказу. При цьому Вища рада правосуддя може

скасувати рішення про відрядження судді за поданням Вищої кваліфікаційної

комісії суддів України у разі, якщо суддя без поважних причин не прибув до суду,

до якого його відряджено, упродовж 10 днів з дня прийняття Вищою радою

правосуддя рішення про його відрядження [103].

Суддям, які направляються у відрядження як тимчасове переведення судді

до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, виплачується суддівська

винагорода та відшкодовуються витрати в порядку і розмірі, визначених

постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98 «Про суми

та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що

направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які

повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних

коштів» [139]. При цьому важливою гарантією для судді є норма, відповідно до

якої розмір суддівської винагороди, що підлягає виплаті в суді, до якого суддю

відряджено, не може бути меншим за розмір суддівської винагороди, що

виплачувалась (підлягала сплаті) судді в суді, з якого його було відряджено [103].

Наступною групою переведень суддів є переведення, які не потребують

згоди судді. До неї відноситься, зокрема, переведення у випадках реорганізації,

ліквідації або припинення роботи суду, в якому такий суддя обіймає посаду судді.
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Відповідно до Монреальської універсальної декларації щодо незалежності

правосуддя розпуск суду не повинен впливати на суддів, що працюють у ньому.

У такому випадку вони обов’язково повинні бути переведені до інших судів того

самого рівня [84, п. 31]. Вказане положення знайшло відображення і в

національному законодавстві. Так, відповідно до ч. 3 ст. 85 Закону України «Про

судоустрій і статус суддів» переведення судді на посаду судді до іншого суду того

самого або нижчого рівня може здійснюватися без конкурсу тільки у випадках

реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду, в якому такий суддя обіймає

посаду судді [137].

Вказане положення є важливою гарантією для суддів, у тому числі щодо

збереження за ними роботи. При цьому воно не суперечить принципу заборони

примусової праці, адже, хоча вказане переведення й не потребує згоди судді,

водночас, якщо він не згоден працювати в іншому суді, то відповідно до ст. 117

Закону «Про судоустрій і статус суддів» звільняється з посади судді. Звільнення

відбувається не лише у випадку відмови від переведення до іншого суду, але й

при ухиленні від виконання рішення про переведення [137].

Подання про переведення судді у випадках реорганізації, ліквідації або

припинення роботи суду вноситься до Вищої ради правосуддя Вищою

кваліфікаційною комісією суддів України. Відповідно до ст. 71 Закону України

«Про вищу раду правосуддя» суддя, стосовно якого розглядається питання про

переведення з одного суду до іншого, запрошується на засідання Вищої ради

правосуддя, однак його неявка на засідання незалежно від причин не

перешкоджає розгляду питання за його відсутності. За результатами розгляду

питання про переведення судді з одного суду до іншого Вища рада правосуддя

ухвалює вмотивоване рішення [117].

Останнім видом переведення судді, що не потребує його згоди, є

переведення в порядку дисциплінарної відповідальності, що згідно із ч. 4 ст. 82

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» здійснюється на підставі

подання органу, який ухвалив рішення про притягнення судді до дисциплінарної

відповідальності [137], а відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 70 Закону України «Про Вищу
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раду правосуддя» – на підставі подання Дисциплінарної палати про переведення

судді до суду нижчого рівня [117].

Подання про переведення судді до суду нижчого рівня є одним із різновидів

дисциплінарних стягнень щодо судді відповідно до ст. 109 Закону України «Про

судоустрій і статус суддів».

Згідно із ст. 42 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»

дисциплінарне провадження розпочинається за скаргою щодо дисциплінарного

проступку судді (дисциплінарна скарга), поданою відповідно до Закону України

«Про судоустрій і статус суддів», або за ініціативою Дисциплінарної палати чи

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у випадках, визначених законом.

Дисциплінарні провадження щодо суддів здійснюють Дисциплінарні палати

Вищої ради правосуддя. Дисциплінарне провадження включає: 1) попереднє

вивчення та перевірку дисциплінарної скарги; 2) відкриття дисциплінарної

справи; 3) розгляд дисциплінарної скарги та ухвалення рішення про притягнення

або відмову в притягненні судді до дисциплінарної відповідальності [117].

Вид дисциплінарного стягнення, відповідно до ч. 5 ст. 50 Закону,

визначається на основі принципу пропорційності, зокрема враховуються характер

дисциплінарного проступку судді, його наслідки, дані, що характеризують особу

судді, ступінь його вини, наявність непогашених дисциплінарних стягнень, інші

обставини, що впливають на можливість притягнення судді до дисциплінарної

відповідальності [117].

За результатом розгляду дисциплінарної скарги щодо судді Вища рада

правосуддя ухвалює вмотивоване рішення про притягнення або відмову в

притягненні судді до дисциплінарної відповідальності. Відповідно, при

застосуванні такого стягнення як переведення судді останнім етапом буде

видання відвідного наказу головою суду, до якого переведено суддю.

Висновки до розділу 2

1. Судді, незважаючи на свій спеціальний трудо-правовий статус, є

працівниками, відповідно, на них поширюються норми трудового законодавства,
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якщо інше не встановлено спеціальними нормами. Хоча в контексті прийняття на

посаду суддів у Законі немає відповідної норми, яка б свідчила про їх належність

до категорії працівників, відповідне положення міститься в частині припинення

повноважень суддів як підстави для припинення трудових відносин із суддею.

Підтвердженням трудо-правового статусу судді є норма ст. 52 Закону України

«Про судоустрій і статус суддів», яка передбачає, що суддею є громадянин

України, який ...  займає штатну суддівську посаду в одному із судів України.

2. До нормативних умов виникнення трудових правовідносин із суддями

належать відповідні норми законодавства, за допомогою яких здійснено

нормативну регламентацію виникнення даних правовідносин. Вказані норми

визначають порядок та процедуру призначення суддів на посаду і, відповідно,

обумовлюють правомірність зайняття особою суддівської посади. Основу

нормативних умов становлять Конституція України, Закон України «Про

судоустрій і статус суддів», а також міжнародні стандарти у сфері судоустрою,

проаналізовані детально в першому розділі дисертаційного дослідження.

3. Виникнення трудових правовідносин відповідно до законодавства

залежить від наступних обставин: 1) подання заяви кандидатом на посаду судді;

2) складання відбіркового іспиту; 3) проходження спеціальної перевірки,

4) проходження спеціальної підготовки; 5) відбір суддів за конкурсом

6) складання кваліфікаційного іспиту; 7) рекомендації ВККС особи на посаду

судді; 8) подання Вищою радою правосуддя рекомендованої особи Президенту

для призначення на посаду судді; 9) Указу Президента України про призначення

особи на посаду судді; 10) складання суддею присяги 11) зарахування судді до

штату відповідного суду.

4. Правове становище кандидата на посаду судді, зокрема проходження

спеціальної перевірки, спеціальної підготовки, конкурсного відбору, перебування

у кадровому резерві, вказує на те, що відповідна особа перебуває у певному

юридичному становищі, визначає існування правового зв’язку між претендентом

– кандидатом на посаду судді – та державою. В основі виникнення правового

становища можуть бути юридичні факти, однак безпосередньо становища
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віднести до юридичних фактів не можна, оскільки вони не тягнуть за собою

виникнення, зміну чи припинення трудових правовідносин.

5. Група правосуб’єктних умов визначена правосуб’єктністю кандидатів на

посаду судді, зумовленою стажем роботи, освітою, віком тощо.

6. Умови та підстави виникнення трудових правовідносин із суддями

вказують на нормативний порядок проведення добору суддів та виникнення

трудових правовідносин із суддею відповідно. Цей порядок, зокрема, включає

проходження спеціальної перевірки та спеціальної підготовки, складання

кваліфікаційного іспиту, перебування у кадровому резерві, конкурсного відбору,

призначення на посаду судді на підставі рекомендації відповідних уповноважених

суб’єктів (Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя).

7. На основі норм трудового законодавства особа, щодо якої набув чинності

Указ Президента України про призначення її на посаду судді, при зволіканні

головою суду у зарахуванні її до штату може звернутись до суду із оскарженням

такої бездіяльності. Проте вважаємо необхідним внести відповідні зміни до

Закону України «Про судоустрій і статус суддів», встановивши, що голова суду

протягом 10 днів з моменту набрання чинності Указом Президента України

зобов’язаний зарахувати суддю до штату суду.

8. Щодо етапу добору суддів – внесення Вищою радою правосуддя

Президентові України подання про призначення судді на посаду, його не виділено

Законом України «Про судоустрій і статус суддів» як самостійний етап добору

суддів, що потребує врахування. Недоліком є відсутність строку, протягом якого

Вища рада правосуддя повинна подати Президенту України подання про

призначення або винести рішення про відмову у внесенні відповідного подання. З

огляду на це, такий строк з метою захисту інтересів кандидатів на посаду судді

необхідно закріпити в Законі.

9. Не вислуга років, тобто стаж особи на посаді судді, а саме знання,

професійні навички та можливості повинні бути в основі переведення судді на

посаді в якості просування по службі. Оцінка зазначених якостей здійснюється на

основі суддівського досьє, важливим елементом якого є інформація про
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ефективність здійснення судочинства суддею. Відповідна інформація дозволяє

встановити рівень ділових та професійних якостей судді, які мають важливе

значення для вирішення питання щодо його просування по службі.

10. Право на переведення судді без проведення конкурсу у випадках

реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду є важливою гарантією для

суддів, в тому числі щодо збереження за ними роботи. Вказане положення не

суперечить принципу заборони примусової праці, оскільки передбачає право

судді відмовитись від такого переведення із подальшим звільненням з посади.
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РОЗДІЛ 3

ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ІЗ СУДДЯМИ

3.1 Загальні підстави та процедура припинення повноважень судді

Припинення повноважень суддів регламентується Конституцією

України, а також Законом України «Про судоустрій і статус суддів» [137]. З

огляду на те, що судді є спеціальною категорією працівників, за загальним

правилом щодо таких категорій у контексті припинення трудових відносин

діють норми спеціального законодавства, а в частині, що останнім не

регламентується, трудового законодавства. Проте ст. 126 Основного Закону

держави передбачає вичерпний перелік підстав для припинення повноважень

та звільнення суддів [59]. З огляду на це, норми Кодексу законів про працю в

частині припинення трудових правовідносин на суддів не поширюються.

Внаслідок припинення повноважень судді, відповідно до ст. 125 Закону

«Про судоустрій і статус суддів», припиняються трудові відносини судді із

відповідним судом, про що голова суду видає наказ [137]. Вказана норма –

підтвердження того, що суддя, незважаючи на свій спеціальний трудо-

правовий статус, є працівником, оскільки здійснює суддівські повноваження в

трудових правовідносинах.

Як Конституція України (ст. 126), так і Закон України «Про судоустрій і

статус суддів» (розділ VII) [137] застосовують одночасно два терміни –

«припинення повноважень судді» та «звільнення з посади судді», визначаючи

при цьому різні підстави для припинення суддівських повноважень та

звільнення судді з посади. Розглянемо їх розмежування виходячи з позицій

доктрини трудового права, що застосовує ряд правових категорій щодо

інституту припинення трудового договору.

За загальним правилом, припинення трудового договору є системою

правових механізмів (умов, підстав, порядку), які обумовлюють та ведуть до

закінчення трудового договору та припинення трудових правовідносин між
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його сторонами [185, ст. 132]. Тобто припинення трудового договору

зумовлює припинення відповідних трудових правовідносин із працівником. З

огляду на те, що, як вказувалось вище, припинення повноважень судді є

підставою для припинення його трудових правовідносин із відповідним судом,

можна зробити висновок, що при припиненні повноважень припиняється і дія

трудового договору із суддею. Проте, регламентуючи звільнення судді з

посади у главі 1 розділу VII Закону «Про судоустрій і статус суддів»,

законодавець не вказує на припинення трудових правовідносин із суддею за

аналогією з регламентацією припинення повноважень у главі 1 розділу VII

Закону, що є недоліком законодавчої техніки та потребує виправлення.

Припинення трудового договору зумовлює припинення трудових

правовідносин, як зазначалось вище. Проте в доктрині трудового права є й

інші підходи до співвідношення вказаних категорій, їх розмежування. Так,

В.І. Прокопенко вважає їх синонімами, тотожними поняттями [143, с. 218]. А

от П.Д. Пилипенко наголошує, що не завжди припинення трудових

правовідносин тягне за собою припинення трудового договору і навпаки.

Термін «припинення трудового договору» є узагальненим для всіх

випадків закінчення його дії. Сюди належать підстави, передбачені як

Кодексом законів про працю України, так і спеціальним законодавством [183,

с. 219]. Аналогічну позицію висловлює й О.В. Тищенко, аналізуючи питання

припинення трудових правовідносин із спеціальним суб’єктом, –

педагогічними працівниками [181, с. 86]. З вказаним висновком складно

погодитись з огляду на те, що, якщо термін «припинення трудового договору»

узагальнює усі випадки закінчення його дії (тобто припинення трудових

правовідносин), то вказані категорії є взаємопов’язаними. При цьому слід

погодитись з недоцільністю їх ототожнення, оскільки вони стосуються різних

правових інститутів – трудового договору і трудових правовідносин. При

цьому їх доцільно розглядати як причину і наслідок, так як у більшості

випадків припинення трудового договору автоматично призводить до

припинення правових зв’язків між особами працівника і роботодавця, тобто до
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припинення трудових правовідносин. Лише в окремих випадках можна

спостерігати зворотній зв’язок, коли спочатку припиняються трудові

правовідносини, а у зв’язку з цим – трудовий договір (наприклад, при смерті,

визнання безвісно відсутнім або оголошення померлим працівника чи фізичної

особи-роботодавця).

Щодо розуміння терміна «звільнення», з огляду на відсутність чітких

законодавчих положень воно є неоднозначним у доктрині трудового права.

Так, Кодекс законів про працю застосовує його в контексті юридичних

гарантій для працівників: «Держава гарантує працездатним громадянам, які

постійно проживають на території України, ... правовий захист від

необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу і незаконного звільнення (ст.

5-1), у разі розірвання трудового договору з ініціативи працівника (ст. 38),

розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (ст. 40, ст. 43),

звільнення з посади (у сфері державної служби або служби в органах

місцевого самоврядування) (ст. 36)» [53].

З приведеного вище можна зробити висновок, що законодавець у

Кодексі ототожнює поняття «звільнення» і «розірвання трудового договору»

як одну з підстав припинення трудового договору, коли існує волевиявлення

роботодавця, працівника чи третіх осіб. Так, як вказує Ю.П. Дмитренко,

термін «розірвання трудового договору» вживається у випадках, коли

трудовий договір припиняється за ініціативою однієї з його сторін або осіб, які

не є стороною трудового договору [37, с. 228].

У науці трудового права існує інший, більш поширений підхід до

розуміння поняття «звільнення», що пов’язується з процедурою технічного

оформлення вже припинених трудових правовідносин [194, с. 223]. Більш

широке тлумачення дає М.Д. Бойко, зазначаючи, що термін «звільнення з

роботи» означає процедуру технічного оформлення вже припинених трудових

правовідносин, але застосовується також у всіх випадках припинення

трудового договору [10, с. 197]. Складно погодитись із вказаною позицією,



138

оскільки припинення трудового договору, наприклад, у зв’язку із закінченням

його строку або у зв’язку із смертю працівник складно назвати звільненням.

Більш обґрунтованою вважаємо позицію Ю.В. Баранюка та

С.В. Дріжчаної, які стверджують, що «в основі припинення трудових

правовідносин лежать юридичні факти, які поділяються на дії та події.

Припинення трудових правовідносин в результаті дії, тобто свідомої

діяльності людей, їх волевиявлення, можна віднести до звільнення.

Припинення трудових правовідносин в результаті юридичних подій

відбувається незалежно від волі людини» [54, с. 158].

Розмежування правових категорій «припинення повноважень судді» та

«звільнення судді з посади», відповідно до визначених законодавцем підстав, є

дещо складним. Так, відповідно до ст. 126 Конституції України підставами для

припинення повноважень судді є: 1) досягнення суддею шістдесяти п’яти років;

2) припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої

держави; 3) набрання законної сили рішенням суду про визнання судді безвісно

відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено

дієздатним; 4) смерть судді; 5) набрання законної сили обвинувальним вироком

щодо судді за вчинення ним злочину. Підставами для звільнення судді є:

1) неспроможність виконувати повноваження за станом здоров’я; 2) порушення

суддею вимог щодо несумісності; 3) вчинення істотного дисциплінарного

проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним із

статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді; 4) подання

заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням; 5) незгода

на переведення до іншого суду у разі ліквідації чи реорганізації суду, в якому

суддя обіймає посаду; 6) порушення обов’язку підтвердити законність джерела

походження майна [59].

Так, в основі припинення повноважень у зв’язку з: а) досягненням

граничного віку перебування на посаді (65 років), б) набранням законної сили

рішенням суду про визнання судді безвісно відсутнім або оголошення

померлим; в) смертю судді лежать події, що не залежать від волі судді.
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Водночас, такі підстави, як припинення громадянства України або набуття

суддею громадянства іншої держави, визнання недієздатним або обмежено

дієздатним, набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо судді

за вчинення ним злочину, пов’язані з юридичними фактами – діями – або

юридичним складом, тобто сукупністю юридичних фактів, проте також дій.

З іншого боку, серед підстав звільнення суддів, визначених

законодавством, є ті, що можна також віднести до подій, зокрема

неспроможність виконувати повноваження за станом здоров’я. Щодо такої

підстави звільнення як незгода на переведення до іншого суду у разі ліквідації

чи реорганізації суду, в якому суддя обіймає посаду, в її основі також лежить

юридичний склад, однією із частин якого є дія, що незалежна від волі судді –

ліквідація або реорганізація суду.

У Конституції України в редакції 2004 року (ч. 6 ст. 126), а також Законі

України «Про судоустрій і статус суддів» 2010 року (ст. 123) було передбачено

єдину підставу для припинення повноважень судді – смерть судді, всі інші

підстави припинення трудових правовідносин відносились до категорії

«звільнення судді з посади» (ч. 5 ст. 126 Конституції) [58].

У науковій літературі існують різні підходи та дискусії стосовно поділу

підстав для припинення повноважень та звільнення судді з посади. Зокрема, як

вказують С.В. Прилуцький, О.Н. Стрельцова, внаслідок проведення судової

реформи зміна підходу до розмежування підстав для звільнення та

припинення повноважень судді здійснена із «недостатнім врахуванням вимог

наукової методології та обґрунтованості, внаслідок чого складно простежити

раціональні критерії виокремлення цих підстав. Адже, як видається, частина

підстав, позначених законодавцем як підстави для звільнення судді з посади,

насправді повинні були б мати своїм наслідком припинення повноважень

(зокрема пункти 1, 4 і 5 мають більше відношення саме до припинення

повноважень, а пункти 2 і 5 більше тяжіють до звільнення) [111, с.10].

Загалом, погоджуємось з авторами щодо такого підходу до

розмежування, окрім п.4 підстави для звільнення – подання заяви про
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відставку або про звільнення з посади за власним бажанням, оскільки ця

підстава для припинення трудових правовідносин відбувається за ініціативою

судді (працівника) і за правилами КЗпП є підставою для розірвання трудового

договору, а не просто його припинення.

Вказані науковці вважають, що звільнення судді з посади має

відбуватися вольовим владним актом конституційного органу, відповідно до

якого суддя позбавляється не тільки владних повноважень, але й звання судді.

Вбачається, що звільнення повинно бути реакцією на дії чи поведінку судді,

які несумісні з цим високим званням. Припинення ж повноважень, як

видається, не має позбавляти особу її правового статусу та звання судді. Більш

того, припинені повноваження у певних випадках могли бути поновлені чи

пролонговані [111, с.10-11]. Виходячи із вказаного, зазначимо, що подання

суддею у відставку не повинно позбавляти його звання судді (тим більше, що

він отримує після відставки довічне грошове утримання), оскільки відставка

часто зумовлена неможливістю продовжувати повноваження за віком, станом

здоров’я тощо.

Венеціанська комісія неодноразово наголошувала на необхідності більш

чіткого викладення в українському законодавстві підстав для звільнення судді,

а також зрозумілого розподілу випадків звільнення та закінчення службових

повноважень (див. напр. Спільний висновок Венеціанської комісії та

Директорату із співробітництва Генерального Директорату з прав людини та

верховенства права Ради Європи щодо Закону України «Про судоустрій і

статус суддів» від 18.10.2010 р. № CDL-AD(2010)026. пп. 86; Висновок

Венеціанської комісії від 15 червня 2013 року CDL-AD(2013)014. п. 22) [175;

22].

Відповідно до проміжного висновку від 24 липня 2015 року № CDL-

PI(2015)016 (щодо нової редакції Конституції України) Венеціанська комісія

визнала корисним і схвальним розмежування підстав для звільнення суддів з

посад і підстав для припинення їх повноважень, а також відзначила, що
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запропоновані підстави для звільнення з посад і припинення повноважень у

цілому відповідають діючим стандартам [144, п.24].

На основі узагальнення наведених вище позицій пропонуємо у ст. 126

Конституції України закріпити такі підстави припинення повноважень судді:

1) досягнення суддею шістдесяти п’яти років; 2) неспроможність виконувати

повноваження за станом здоров’я; 3) набрання законної сили рішенням суду

про визнання судді безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання

недієздатним або обмежено дієздатним; 4) смерть судді; 5) незгода на

переведення до іншого суду у разі ліквідації чи реорганізації суду, в якому

суддя обіймає посаду. Підставами для звільнення судді встановити:

1) припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої

держави; 2) порушення суддею вимог щодо несумісності; 3) вчинення

істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування

обов’язками, що є несумісним із статусом судді або виявило його

невідповідність займаній посаді; 4) подання заяви про відставку або про

звільнення з посади за власним бажанням; 5) порушення обов’язку

підтвердити законність джерела походження майна; 6) набрання законної сили

обвинувальним вироком суду щодо судді за вчинення ним злочину.

Юридичні факти як підставу припинення трудових правовідносин із

суддями можна класифікувати на дії та події, водночас, частина законодавчо

визначених підстав включає юридичний склад як сукупність юридичних

фактів, дій та/або подій (припинення суддею громадянства України або

набуття громадянства іншої держави; незгода на переведення до іншого суду у

разі ліквідації чи реорганізації суду, в якому суддя обіймає посаду; набрання

законної сили рішенням суду про визнання судді безвісно відсутнім або

оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним).

До подій як підстав припинення трудових правовідносин суддів слід

відносити:

– досягнення суддею шістдесяти п’яти років;

– неспроможність виконувати повноваження за станом здоров’я;
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– смерть судді.

Дії як підстави припинення трудових правовідносин суддів можна

класифікувати на ті, що відбуваються внаслідок:

1) волевиявлення самого судді:

– припинення громадянства України або набуття суддею громадянства

іншої держави;

– подання заяви про відставку або про звільнення з посади за власним

бажанням;

– незгода на переведення до іншого суду у разі ліквідації чи

реорганізації суду, в якому суддя обіймає посаду;

2) волевиявлення роботодавця або уповноважених осіб:

– порушення суддею вимог щодо несумісності;

– вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи

систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним із статусом судді або

виявило його невідповідність займаній посаді;

– порушення обов’язку підтвердити законність джерела походження

майна;

3) волевиявлення третіх осіб:

– набрання законної сили рішенням суду про визнання судді безвісно

відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено

дієздатним;

– набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо судді за

вчинення ним злочину.

Порядок припинення трудових правовідносин із суддями, а також їх

звільнення з посади за кожною з підстав деталізується розділом VII Закону

України «Про судоустрій і статус суддів» (щодо припинення повноважень,

глава 2 розділу VII Закону). Слід звернути увагу на те, що припинення

трудового договору, як вказує П.Д. Пилипенко, допускається лише при таких

умовах: існування законних підстав для його припинення; дотримання

встановленого порядку звільнення з роботи [183, с. 220].
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Підстави для припинення трудових правовідносин суддів, визначені

ст. 126 Конституції України, носять вичерпний характер і розширювальному

тлумаченню не підлягають. Лише вони можуть бути покладені в основу

припинення повноважень судді або звільнення його з посади, в протилежному

випадку воно може бути визнане незаконним Що стосується порядку

припинення повноважень судді та звільнення його з посади, він також

регламентований законодавством і його дотримання має таке ж значення, як і

наявність законних підстав для припинення трудових правовідносин.

Проаналізуємо детальніше підстави для припинення повноважень

суддів, визначені законодавством, та процедуру припинення трудових

правовідносин суддів за кожною із підстав.

Так, припинення повноважень судді у зв’язку з досягненням суддею

шістдесяти п’яти років детально регламентовано ст. 120 Закону України «Про

судоустрій і статус суддів» [137]. Відповідно до ч. 1 ст. 20 повноваження судді

припиняються з наступного дня після досягнення ним шістдесяти п’яти років.

Таким чином, факт досягнення граничного віку є юридичним фактом –

подією, що зумовлює автоматичне припинення повноважень судді і не

потребує додаткових рішень будь-яких суб’єктів.

Встановлення граничного віку виконання повноважень судді не

суперечить міжнародним стандартам. Так, Рекомендація CM/Rec (2010) 12

Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів

«Незалежність, ефективність та обов’язки» від 17 листопада 2010 року

встановлює, що забезпечення терміну перебування на посаді та

незмінюваності – ключові елементи принципу незалежності суддів.

Відповідно, судді повинні мати гарантований термін перебування на посаді до

часу обов’язкового виходу у відставку, де такий існує [151, п. 49].

Згідно з ч. 2 ст. 120 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» про

досягнення суддею шістдесяти п’яти років як підставу для припинення його

повноважень голова суду, в якому суддя обіймає посаду, не пізніш як за місяць

до досягнення суддею 65-річногго віку повідомляє Вищу раду правосуддя,
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Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову

адміністрацію України [117]. Вказане повідомлення не є частиною процедури

припинення повноважень судді, проте, на нашу думку, виконує інформаційну

функцію, зокрема щодо доведення до відома названих суб’єктів відомостей

про майбутню вакансію судді (з метою оголошення конкурсу на відповідну

посаду).

Трудове законодавство, за загальним правилом, не встановлює

граничного віку трудової правосуб’єктності, однак для суддів він існує.

Законом України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено звільнення з

посади судді при досягненні ним шістдесяти п’яти років. Тим самим фактично

встановлено граничну межу трудової правосуб’єктності суддів – досягнення

65 років.

Правова регламентація граничного віку для кандидата на посаду судді

знайшла відображення в ряді зарубіжних країн. В Англії, наприклад, кандидат

на посаду магістрату повинен бути не старший за 60 років (граничний вік

перебування на посаді – 70 років). У Франції щодо осіб, які не мають

п’ятирічного стажу роботи кваліфікаційної категорії в публічній службі,

встановлено граничний вік 27 років, а для осіб, що мають відповідний стаж

роботи, – 40 років. В Італії претендувати на суддівську посаду може особа не

старша за 30 років. При цьому у законодавстві названих країн передбачено

винятки щодо можливості претендувати на посаду судді після досягнення

граничного віку. Так, у Франції винятки встановлено стосовно чиновників,

університетських викладачів і осіб судових професій, які мають певний

професійний стаж роботи. В Італії такі винятки допускаються щодо видатних

професорів права, а також адвокатів з не менш ніж п’ятнадцятирічним стажем,

внесених в особливі списки для заняття посад у вищих ланках судової системи

[162, с. 170].

Вважаємо, що подібний зарубіжний досвід цілком доцільно застосувати

і в Україні. Пропонуємо передбачити диференційований граничний вік

кандидата на посаду судді, який залежить від наявності чи відсутності
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відповідного юридичного стажу: наукового, практичного, суддівського.

Наступною визначеною законодавством підставою для припинення

повноважень суддів (яка, як вказувалась вище, швидше повинна бути

підставою для звільнення судді з посади) є припинення суддею громадянства

України або набуття суддею громадянства іншої держави. Так, відповідно до

ст. 121 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» з дня припинення

громадянства України або набуття громадянства іншої держави повноваження

судді припиняються [137].

Вказана підстава випливає із вимог до кандидата на посаду судді –

суддею може бути лише громадянин України. Відповідно, припинення

громадянства України за будь-якою підставою унеможливлює виконання

суддею своїх повноважень.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про громадянство України» від

18 січня 2001 року громадянство України припиняється: 1) внаслідок виходу з

громадянства України; 2) внаслідок втрати громадянства України; 3) за

підставами, передбаченими міжнародними договорами України [123]. Так,

вихід із громадянства України згідно зі ст. 18 вказаного Закону відбувається:

а) за клопотанням громадянина України, який постійно проживає за кордоном,

б) якщо особа набула громадянство іншої держави або отримала документ,

виданий уповноваженими органами іншої держави, про те, що громадянин

України набуде її громадянство, якщо вийде з громадянства України [123].

При цьому вихід із громадянства України не допускається, якщо особі, яка

клопоче про вихід з громадянства України, в Україні повідомлено про підозру

у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно якої в Україні є

обвинувальний вирок суду, що набрав законної сили і підлягає виконанню

[123].

Підставами для втрати громадянства України відповідно до ст. 19

Закону України «Про громадянство України» є: а) добровільне набуття

громадянином України громадянства іншої держави; б) набуття особою

громадянства України внаслідок обману, свідомого подання неправдивих
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відомостей або фальшивих документів; в) добровільний вступ на військову

службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є

військовим обов’язком чи альтернативною (невійськовою) службою [123].

Слід уточнити, що згідно із ст. 121 Закону України «Про судоустрій і статус

суддів» набуттям громадянства іншої держави для цілей цієї статті визнається:

1) отримання суддею статусу громадянина іншої держави в результаті

дій, вчинених таким суддею або від його імені за його дорученням або за його

згодою для створення відповідних правових наслідків;

2) у разі, якщо суддею отриманий статус громадянина іншої держави в

силу закону або іншим чином без його згоди – невчинення суддею дій для

позбавлення статусу громадянина іншої держави протягом десяти днів з дня,

коли судді стало відомо про отримання такого статусу [137].

Наступною підставою припинення повноважень судді є набрання

законної сили рішенням суду про визнання судді безвісно відсутнім або

оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним.

Відповідно до ст. 43 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року

фізична особа може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо протягом

одного року в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її

перебування. У разі неможливості встановити день одержання останніх

відомостей про місце перебування особи початком її безвісної відсутності

вважається перше число місяця, що йде за тим, у якому були одержані такі

відомості, а в разі неможливості встановити цей місяць – перше січня

наступного року [192].

Стаття 46 Цивільного кодексу України регламентує такий порядок

визнання фізичної особи померлою: а) якщо у місці постійного проживання

немає відомостей про місце перебування фізичної особи протягом трьох років;

б) якщо фізична особа пропала безвісти за обставин, що загрожували їй

смертю або дають підставу припускати її загибель від певного нещасного

випадку, – протягом шести місяців; в) за можливості вважати фізичну особу

загиблою від певного нещасного випадку або інших обставин внаслідок
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надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру – протягом

одного місяця після завершення роботи спеціальної комісії, утвореної

внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

г) якщо фізична особа пропала безвісти у зв’язку з воєнними діями – після

спливу двох років від дня закінчення воєнних дій [192].

Стаття 36 Цивільного кодексу України визначає підстави для обмеження

цивільної дієздатності судді, що зумовлює припинення його повноважень. Так,

суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона:

а) страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її здатність

усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними; б) зловживає

спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами,

азартними іграми тощо і тим ставить себе чи свою сім’ю, а також інших осіб,

яких вона за законом зобов’язана утримувати, у скрутне матеріальне

становище [192]. Щодо визнання судді недієздатним, згідно із ст. 39

Цивільного кодексу України підставою є хронічний, стійкий психічний

розлад, внаслідок якого він не здатен усвідомлювати значення своїх дій та

(або) керувати ними [192].

Відповідно до ст. 293 Цивільного процесуального кодексу України від

18 березня 2004 року (в редакції Закону від 3 жовтня 2017 року) справи про

обмеження цивільної дієздатності, визнання особи недієздатною, безвісно

відсутньою або оголошення її померлою розглядаються в порядку окремого

провадження [193].

Ст. 296 Цивільного процесуального кодексу України передбачає, що

заяву про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи може бути подано

членами її сім’ї, органом опіки та піклування, наркологічним або

психіатричним закладом; заяву про визнання фізичної особи недієздатною

також близькими родичами, незалежно від їх спільного проживання, але не

визначено серед суб’єктів подання заяви наркологічний заклад [193].

Стаття 299 Кодексу встановлює, що справи про обмеження цивільної

дієздатності фізичної особи чи визнання фізичної особи недієздатною суд
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розглядає за участю заявника, особи, щодо якої розглядається справа про

визнання її недієздатною, та представника органу опіки та піклування. З

урахуванням стану здоров’я особи, стосовно якої розглядається справа про

визнання її недієздатною, її участь у розгляді справи може відбуватися у

режимі відеоконференції з психіатричного чи іншого лікувального закладу, в

якому перебуває така особа, про що суд зазначає в ухвалі про відкриття

провадження у справі. Для визначення фактичної можливості такої особи

з’явитися в судове засідання, а також про можливість особисто дати пояснення

по суті справи у разі необхідності суд може призначити відповідну експертизу

[193].

Заява про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення

її померлою відповідно до ст. 305 Цивільного процесуального кодексу

України подається до суду за місцем проживання заявника або за останнім

відомим місцем проживання (перебування) фізичної особи, місцеперебування

якої невідоме, або за місцезнаходженням її майна [193]. При цьому в Кодексі

не уточнено, хто може бути заявником в цьому випадку. Оскільки відповідно

до ст. 306 у змісті заяви вказується, для якої мети необхідно заявникові

визнати фізичну особу безвісно відсутньою або оголосити її померлою, можна

припустити, що голова відповідного суду, де працював суддя, також може

бути заявником.

Порядок припинення повноважень судді, дієздатність якого обмежено,

або який визнаний судом недієздатним, безвісно відсутнім, або оголошений

померлим деталізується Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Так, відповідно до ст. 122 суд, який ухвалив рішення про визнання особи, яка є

суддею, безвісно відсутньою або померлою, визнання недієздатною або

обмежено дієздатною, негайно повідомляє про це Вищу раду правосуддя,

Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову

адміністрацію України. Повноваження судді припиняються з дня набрання

таким рішенням законної сили [117].
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Цивільний кодекс України, регламентуючи порядок визнання особи

обмежено дієздатною, недієздатною, безвісно відсутньою або оголошення

померлою, визначає і можливість відміни відповідного судового рішення. Так,

відповідно до ст. 45, якщо фізична особа, яка була визнана безвісно

відсутньою, з’явилася або якщо одержано відомості про місце її перебування,

суд за місцем її перебування або суд, що постановив рішення про визнання

цієї особи безвісно відсутньою, за заявою цієї особи або іншої заінтересованої

особи скасовує рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою

[192]. Стаття 48 встановлює, що, якщо фізична особа, яка була оголошена

померлою, з’явилася або якщо одержано відомості про місце її перебування,

суд за місцем перебування цієї особи або суд, що постановив рішення про

оголошення її померлою, за заявою цієї особи або іншої заінтересованої особи

скасовує рішення суду про оголошення фізичної особи померлою [192].

Вважаємо, що скасування рішення суду про визнання судді безвісно

відсутнім або оголошення його померлим повинно скасовувати і рішення про

припинення його повноважень. При цьому у разі неможливості поновлення на

роботі судді в тому суді, де він виконував повноваження раніше, Вища рада

правосуддя зобов’язана за його згодою перевести його до іншого суду. Вказані

пропозиції потребують закріплення в Законі України «Про судоустрій і статус

суддів» як додаткова гарантія для суддів, які можуть бути відсутні тривалий

час (внаслідок чого бути визнані безвісно відсутніми або оголошені

померлими) з незалежних від них обставин. При цьому з метою перевірки та у

разі необхідності підвищення кваліфікації законом варто встановити

необхідність проходження таким суддею стажування у Національній школі

суддів України.

Водночас, що стосується скасування рішення суду про обмеження

дієздатності судді або визнання його недієздатним, вважаємо недоцільним

передбачати в цьому випадку аналогічні правові наслідки, тобто необхідність

поновлення судді на посаді, з огляду на те, що обмеження дієздатності, як і
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недієздатність, пов’язані з неможливістю особи усвідомлювати свої дії чи

керувати ними, а також із стійкими психічними розладами.

Так, відповідно до ст. 38 Цивільного кодексу України у разі видужання

фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена, або такого

поліпшення її психічного стану, який відновив у повному обсязі її здатність

усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, суд поновлює її

цивільну дієздатність. Аналогічно, якщо фізична особа припиняє зловживання

спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами,

азартними іграми тощо, суд поновлює її цивільну дієздатність [192]. Проте

поліпшення психічного стану, який дозволить особі усвідомлювати значення

своїх дій та (або) керувати ними, не завжди означає відповідність такого

психічного стану вимогам до судді.

Стосовно скасування рішення суду про визнання фізичної особи

недієздатною, ст. 42 Цивільного кодексу України встановлює, що за заявою

опікуна або органу опіки та піклування суд поновлює цивільну дієздатність

фізичної особи, яка була визнана недієздатною, і припиняє опіку, якщо буде

встановлено, що внаслідок видужання або значного поліпшення її психічного

стану у неї поновилася здатність усвідомлювати значення своїх дій та

керувати ними [192]. Отже, суд може поновити дієздатність судді навіть у

випадку неповного його одужання, а лише значного поліпшення психічного

стану, що, звичайно, унеможливлює виконання суддівської діяльності.

З огляду на це, вважаємо, що суддя, який за рішенням суду був визнаний

обмежено дієздатним або недієздатним, при поновленні дієздатності може в

подальшому виконувати суддівську діяльність лише після повторного

проходження професійного добору.

Виходячи з різних правових наслідків, робимо висновок про

необхідність передбачення як окремих підстав припинення повноважень судді

внаслідок: 1) набрання законної сили рішенням суду про визнання судді

безвісно відсутнім або оголошення померлим; 2) набрання законної сили

рішенням суду про визнання судді недієздатним або обмежено дієздатним.
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У Законі України «Про судоустрій і статус суддів» 2010 року (ч. 1

ст. 103) обмеження дієздатності або визнання недієздатності судді судом була

частиною такої підстави для звільнення судді як неможливість виконувати

повноваження за станом здоров’я. Як вказував А.Л. Борко, раціональний

підхід у цьому дійсно є, адже, виходячи з положень Цивільного кодексу

України, в основу обмеженої дієздатності та недієздатності покладено саме

медичний критерій [12, с. 22-23]. При цьому виділення окремо недієздатності

як підстави припинення повноважень судді автор піддавав критиці, оскільки у

цьому разі медичний критерій недієздатності вже охоплюється змістом

неможливості виконання повноважень судді за станом здоров’я. До того ж і у

процесуальному плані визнання у судовому порядку судді недієздатним має

ґрунтуватись на результатах кваліфікованої судово-психіатричної експертизи,

що дає підстави для звільнення з посади судді у зв’язку з неможливістю

виконання суддівських повноважень за станом здоров’я значно раніше

набрання законної сили рішенням суду про визнання такого судді

недієздатним [12, с. 23]. Протилежну позицію висловлювала В.С. Єгорова,

пропонуючи виокремлення визнання судді обмежено дієздатним або

недієздатним як самостійної підстави припинення повноважень судді [39, с. 7].

А.Л. Борко окремою підставою звільнення з посади судді пропонував

визнання особи обмежено дієздатною з причин зловживання нею спиртними

напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами, азартними іграми

тощо, чим вона ставить себе чи свою сім’ю у скрутне матеріальне становище.

Перелічені обставини самі по собі ще не вказують на неможливість виконання

суддівських повноважень за станом здоров’я, однак, на думку вченого,

наявність у судді алкогольної, наркотичної чи іншої залежності не тільки

шкодить авторитету судової влади, але й обґрунтовано ставить під сумнів його

здатність професійно здійснювати об’єктивний і неупереджений розгляд і

вирішення справ, є додатковим фактором вчинення корупційних

правопорушень тощо [12, с. 23].
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Вважаємо, що виключення такої підстави припинення повноважень

судді як набрання законної сили рішенням суду про визнання судді

недієздатним як підстави, що вже включена у підставу неможливості

виконувати повноваження за станом здоров’я, є недоцільним. Так,

недієздатність за рішенням суду є підставою припинення повноважень судді

та не потребує додаткових рішень інших суб’єктів, тоді як неможливість судді

виконувати повноваження за станом здоров’я, яка також є підставою для

звільнення судді, повинна бути встановлена рішенням Вищої ради правосуддя.

Наступною законодавчо визначеною підставою для припинення

повноважень судді є смерть судді. Відповідно до ст. 123 Закону України «Про

судоустрій і статус суддів» повноваження судді припиняються у разі його

смерті. При цьому про наявність вказаної підстави для припинення

повноважень судді голова суду, в якому суддя обіймав посаду, повідомляє

Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та

Державну судову адміністрацію України. До повідомлення додаються

документи, які підтверджують факт смерті [117], зокрема копія свідоцтва про

смерть, засвідчена у встановленому законодавством порядку.

Останньою відповідно до Конституції України та Закону України «Про

судоустрій і статус суддів» підставою для припинення повноважень судді є

набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо судді за вчинення

ним злочину. Згідно зі ст. 124 Закону суд, який ухвалив обвинувальний вирок

щодо особи, яка є суддею, негайно повідомляє про це Вищу раду правосуддя,

Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову

адміністрацію України. Повноваження судді припиняються з дня набрання

законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього. Такий суддя

втрачає визначені законом гарантії незалежності і недоторканності судді,

право на грошове та інше забезпечення, в тому числі на суддівську винагороду

[137].

Правове регулювання притягнення суддів до кримінальної

відповідальності містить значну кількість прогалин. Так, Консультативна рада
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європейських суддів (далі – КРЄС) у Висновку № 3 до уваги Комітету

Міністрів Ради Європи щодо принципів та правил, які регулюють професійну

поведінку суддів, зокрема питання етики, несумісної поведінки та

безсторонності, від 19 листопада 2002 року наголошує на тому, що: a) судді

повинні притягуватися до кримінальної відповідальності за загальним

правилом за злочини, вчинені поза межами виконання суддівських обов’язків;

б) судді не повинні нести кримінальну відповідальність у разі ненавмисних

правопорушень під час виконання ними своїх функцій [17, п. 75].

Винятком із вказаного правила може бути ситуація, коли суддя нестиме

відповідальність за злочин, вчинений у межах виконання суддівських

повноважень, передбачений Кримінальним кодексом України від 05 квітня

2001 року [63]. Так, у ст. 375 КК України зазначено: «1. Постановлення

суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або

постанови – карається обмеженням волі на строк до п’яти років або

позбавленням волі на строк від двох до п’яти років. 2. Ті самі дії, що

спричинили тяжкі наслідки або вчинені з корисливих мотивів, в інших

особистих інтересах чи з метою перешкоджання законній професійній

діяльності журналіста, – караються позбавленням волі на строк від п’яти до

восьми років» [63].

Наявність вказаного складу злочину не суперечить, загалом, вимогам

КРЄС. У Висновку № 18 про місце судової влади та її відносини з іншими

гілками влади в сучасних демократіях від 16 жовтня 2015 року вказується, що

система оскарження є єдиним способом, за допомогою якого судді можуть

бути визнані відповідальними за свої рішення, за винятком випадків, коли

суддя діяв недобросовісно. При цьому підтвердження недобросовісності

повинно відбуватись лише в порядку дисциплінарного чи кримінального

провадження [16, пп. 7, 9].

Положення, яким передбачено кримінальну відповідальність суддів,

може бути сумісним з незалежністю і неупередженістю суддів лише за умови

їх достатньо чіткого визначення, щоб гарантувати незалежність і
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функціональний імунітет окремого судді під час тлумачення ним закону,

встановлення фактів чи оцінки доказів, вказано у Висновку Венеціанської

комісії amicus curiae brief для Конституційного Суду Республіки Молдова

щодо кримінальної відповідальності суддів від 13 березня 2017 року № CDL-

AD(2017)002. Як наголошує Венеціанська комісія, невизначені й широко

сформульовані положення, що визначають відповідальність суддів, можуть

негативно вплинути на незалежне і неупереджене тлумачення закону,

встановлення фактів і оцінку доказів. Положеннями про відповідальність

суддів, яким бракує цих характеристик, можуть зловживати, здійснюючи

надмірний тиск на суддів при розгляді ними справ і тим самим підриваючи їх

незалежність та неупередженість [21, пп. 47, 48].

У щорічній доповіді Вищої ради правосуддя за 2017 рік «Про стан

забезпечення незалежності суддів в Україні», затвердженій рішенням Вищої

ради правосуддя від 13 лютого 2018 року № 463/0/15-18 (далі – щорічна

доповідь ВРП 2017), наголошується на невідповідності кримінального

законодавства України зазначеному вище висновку. Зокрема, як зазначається в

цьому документі, закріплення в Кримінальному кодексі України можливості

притягнення судді до кримінальної відповідальності за прийняття завідомо

неправосудного судового рішення при відсутності визначення поняття

«неправосудність» на законодавчому рівні створює умови для перегляду

судових рішень поза межами процедури їх оскарження. Це підриває

конституційні основи правосуддя та суперечить міжнародним принципам у

цій сфері [197, с. 134].

На необхідності визначення критеріїв поняття «неправосудність

судового рішення» для однозначності практики застосування ст. 375

Кримінального кодексу вказував і Верховний Суд України. У

«Конституційному поданні щодо офіційного тлумачення сполучення слів «як

неправосудного», ужитого в частині четвертій статті 62 Конституції України

від 27 грудня 2016 року» відзначено, що невизначення цього терміна може

призводити до ототожнення категорій «неправосудність» і «незаконність», а
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отже, відкриття можливостей для притягнення суддів до кримінальної

відповідальності у разі скасування їх рішень судами вищих інстанцій; підміни

понять «дисциплінарна відповідальність суддів» та «кримінальна

відповідальність суддів» у розрізі питання притягнення судді до

відповідальності внаслідок недбалості [56]. Однак Конституційний Суд

України відмовив у відкритті конституційного провадження (Ухвала

Конституційного Суду України від 29 травня 2017 року № 9-у/2017) у зв’язку з

непідвідомчістю Конституційному Суду України питань, порушених у

зазначеному конституційному поданні [119].

Отже, поняття «неправосудність судового рішення» і на сьогодні

залишається оціночним і може тлумачитись суддями при розгляді конкретної

справи самостійно. З метою розв’язання цієї важливої проблеми слід

розглянути міжнародні стандарти у вказаній сфері. Так, у п. 36 Висновку № 6

Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради

Європи про справедливий суд у розумні строки та роль судді в судових

процесах з урахуванням альтернативних засобів вирішення спорів від

24 листопада 2004 року наголошено на існуванні принципу внутрішньої

незалежності суддів і вказано, що скасування рішення має сприйматись як

нормальний результат процедури апеляційного оскарження, а не як провина з

боку судді першої інстанції [18].

У аналізованому вище Висновку Венеціанської комісії від 13 березня

2017 року № CDL-AD(2017)002 також зазначено, що використання факту

скасування рішення нижчої інстанції судом вищої інстанції як основи для

встановлення незаконності цього рішення не відповідає європейським

стандартам [21, п. 45] і, хоча європейські стандарти дозволяють притягувати

до кримінальної відповідальності суддів під час виконання ними своїх

функцій, поріг кримінальної відповідальності має бути високим [21, п. 19].

Для того щоб не підривати суддівську незалежність, кримінальна

відповідальність за виконання суддівських функцій повинна стосуватися

більш серйозних випадків, а не ненавмисних недоліків. Якщо суддів будуть
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притягувати до кримінальної відповідальності за ненавмисні помилки під час

виконання ними судових функцій, це може поставити під загрозу як їхню

неупередженість, так і незалежність. Неупередженість суддів перебуватиме

під ризиком, оскільки погроза санкціями може підсвідомо вплинути на їхні

рішення [21, п. 38]. Комісія також окремо відзначила, що, якщо неправомірна

поведінка судді здатна підірвати суспільну довіру до судової влади, в

інтересах суспільства порушити дисциплінарне провадження щодо цього

судді. Однак кримінальне провадження не стосується конкретного

дисциплінарного аспекту неправомірної поведінки, а лише вини у вчиненні

злочину [21, п. 53].

Враховуючи наведені вище міжнародні стандарти, необхідним є

вдосконалення правових засад кримінальної відповідальності суддів, до якої

вони можуть притягуватись у процесі здійснення повноважень. Відповідно,

потребує доопрацювання ст. 375 Кримінального кодексу України та, зокрема,

нормативне тлумачення поняття «неправосудне судове рішення».

Так, Верховний Суд України у листі від 10 жовтня 2017 року № 20-

2822/0/8-17 наголошує на необхідності доповнення ст. 375 Кримінального

кодексу України детальною приміткою (на кшталт примітки до ст. 364

Кримінального кодексу), у якій слід деталізувати поняття «завідомо

неправосудне рішення», розкрити види судових рішень, що належать до

завідомо неправосудного (рішення по суті чи будь-яка процесуальна ухвала,

винесена суддею, тільки оскаржені, оскаржені й скасовані або тільки в силу

самого ухвалення рішень) [69]. Крім того, Верховний Суд України вважає

необхідним закріпити чіткий перелік судових рішень, які не належать до

завідомо неправосудних судових рішень і не є такими по суті (наприклад,

належним чином обґрунтоване судове рішення, у якому суд помилково (але з

наведенням відповідних мотивів) вирішив судову справу). Наявність судових

помилок є частиною будь-якої правозастосовної діяльності, і не кожна судова

помилка автоматично виступає завідомо неправосудним рішенням [69].
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На думку Вищої ради правосуддя, найбільш обґрунтованим варіантом є

скасування ст. 375 Кримінального кодексу України. Як вказано у щорічній

доповіді ВРП 2017, склад злочину, передбаченого ст. 375 Кримінального

кодексу (виходячи із розуміння Вищою радою правосуддя поняття

«неправосудність»), охоплюється, з одного боку, складом злочинів у сфері

службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням

публічних послуг (розділ XVII Кримінального кодексу України), а з іншого –

підставами дисциплінарної відповідальності суддів (ст. 106 Закону України

«Про судоустрій і статус суддів»). У зв’язку з цим виключення статті 375 із

Кримінального кодексу України дозволить одночасно забезпечити декілька

окремих гарантій суддівської незалежності, а саме: 1) привести

функціональний імунітет судді у відповідність до міжнародних стандартів,

тобто забезпечити: а) повний імунітет від дій, вчинених в ході виконання

суддею своїх функціональних обов’язків; б) притягнення судді до

кримінальної відповідальності на загальних підставах за злочини, які за будь-

яких обставин кваліфікуються як кримінальне правопорушення (наприклад,

отримання хабаря); 2) гарантувати неможливість перегляду судових рішень

поза межами апеляційних процедур; 3) чітко розмежувати підстави

кримінальної та дисциплінарної відповідальності суддів [197, с. 136].

Вважаємо, що будь-який з двох вказаний варіантів суттєво покращить

практику притягнення суддів до кримінальної відповідальності. При цьому в

контексті міжнародних стандартів та необхідності гарантування суддівської

незалежності, з урахуванням складності передбачення усіх ймовірних

варіантів поняття «неправосудність судового рішення» та навіть при

збереженні оціночності його офіційного тлумачення пропонуємо вилучити

ст. 375 Кримінального кодексу України, при цьому застосовувати до суддів за

дане правопорушення дисциплінарну відповідальність.

Окрім підстав для припинення повноваження суддів, проаналізованих

вище, у «Перехідних положеннях» Конституції України містяться додаткові

підстави. Так, у п. 16-1 з цього приводу зазначено: «Повноваження суддів,
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призначених на посаду строком на п’ять років, припиняються із закінченням

строку, на який їх було призначено». Погоджуємось з С. В. Прилуцьким та

О.М. Стрєльцовою, що дана норма істотно нівелює конституційну гарантію

незалежності професійного судді – його незмінюваність, яка полягає у тому,

що суддя обіймає свою посаду безстроково. Фактично політики скористалися

моментом й отримали додатковий важіль впливу на судову владу шляхом

механічного «очищення» суддівського корпусу з метою вивільнення простору

для нових суддів. Вбачається, що у правовій державі після закінчення

випробувального п’ятирічного строку суддя, якого не звільнили за вчинки чи

поведінку, що дискредитують його статус та звання, має автоматично ставати

незмінюваним [111, с. 11].

Погоджуємось із вченими, тим більше, що в ч. 2 п. 16-1 існує така

норма: «Відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду

строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності

Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо

правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом. Виявлення за

результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за

критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова

судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади» [137].

Тобто, якщо суддя, призначений до судової реформи строком на 5 років,

відповідає займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики

або доброчесності, то підстав для припинення його повноважень немає з

огляду і на те, що закон не повинен мати зворотної сили, але якщо це не

погіршує становище учасників відповідних правовідносин.

Як справедливо зауважує О.В. Філатов, замість пропозиції звільнення

всіх суддів варто запровадити цивілізований, правовий та дієвий механізм

перезавантаження судової влади через індивідуальне оцінювання суддів за

критеріями компетентності, професійної етики та доброчесності. На думку

автора, судді, які впевнені у своєму професіоналізмі та етичній поведінці, ті з

них, хто може підтвердити чистоту джерел своїх доходів та майна, хто
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дотримується вимог антикорупційного законодавства, не матимуть жодних

проблем із проходженням цієї процедури [188, с. 21].

Отже, пропонуємо замінити вказане положення ч. 1 п. 16-1 нормою

такого змісту: «Судді, призначені на посаду строком на п’ять років, із

закінченням строку, на який їх було призначено, вважаються такими, що

призначені на посаду безстроково. Перевірку щодо відповідності таких суддів

вимогам Закону України «Про судоустрій і статус суддів» здійснює Вища рада

правосуддя».

Відповідно до ст. 125 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

припинення повноважень судді є підставою для припинення трудових

відносин судді із відповідним судом, про що голова суду видає наказ [137].

Отже, проаналізовані нами підстави для припинення повноважень суддів не

передбачають будь-якого додаткового рішення Вищої ради правосуддя або

іншого суб’єкта. Відповідно, голова суду видає наказ про припинення

трудових правовідносин суддів на підставі:

1. Досягненням суддею 65 років (на підставі даних паспорта або іншого

документа).

2. Набрання чинності Указом Президента України про втрату або

позбавлення судді громадянства України.

3. Набрання законної сили рішенням суду про визнання судді обмежено

дієздатним, недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення померлим.

4. Свідоцтва про смерть судді.

5. Набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо судді за

вчинення ним злочину.

Якщо питання припинення повноважень стосується голови суду, то

відповідний наказ про припинення повноважень судді-голови суду, виходячи з

аналізу вимог статей 24, 29, 34 Закону України «Про судоустрій і статус

суддів», видає заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді

судді, а в разі відсутності заступника голови суду – суддя цього суду, який має

більший стаж роботи на посаді судді.
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3.2 Спеціальні підстави та процедура звільнення судді з посади

Окрім підстав для припинення повноважень суддів, законодавством

регламентовано також підстави звільнення судді з посади. На відміну від

припинення повноважень, що здійснюється за наявності відповідного

юридичного факту за наказом голови суду, для звільнення судді з посади

необхідно волевиявлення самого судді та Вищої ради правосуддя (при

неспроможності виконувати повноваження за станом здоров’я; при поданні

заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням; при

незгоді з переведенням до іншого суду у разі ліквідації чи реорганізації

суду) або лише Вищої ради правосуддя (при порушенні суддею вимог щодо

несумісності; при вчиненні істотного дисциплінарного проступку, грубе чи

систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним із статусом судді

або виявило його невідповідність займаній посаді; при порушенні обов’язку

підтвердити законність джерела походження майна). Відповідно до ч. 2

ст. 112 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» рішення про

звільнення судді з посади ухвалює Вища рада правосуддя [137].

Підстави та порядок звільнення судді з посади регламентується

главою 1 розділу VII Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а

також Законом України «Про Вищу раду правосуддя» від 21 грудня

2016 року [117]. Розглянемо кожну із визначених законодавством підстав

детальніше.

Так, першою підставою, що визначена п. 1 ч. 5 ст. 126 Конституції

України, є неспроможність судді виконувати повноваження за станом

здоров’я [59]. При цьому у ст. 113 Закону України «Про судоустрій і статус

суддів» вказано як підставу «звільнення судді з посади за станом здоров’я»

[137], отже, назву цієї підстави у Законі слід привести у відповідність до

конституційного визначення.

Згідно із ч. 1 ст. 113 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

суддя звільняється з посади у разі неспроможності здійснювати повноваження
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за станом здоров’я за наявності медичного висновку, що надається медичною

комісією, утвореною спеціально уповноваженим центральним органом

виконавчої влади з питань охорони здоров’я, за зверненням Вищої ради

правосуддя [137]. З метою проведення відповідного медичного обстеження

наказом Міністерства охорони здоров’я від 25 листопада 2016 року № 1289

було утворено і затверджено склад комісії щодо надання медичного висновку

суддям у разі неспроможності здійснювати повноваження за станом здоров’я

[140]. У наказі встановлено, що засідання комісії проводяться за письмовим

зверненням Вищої ради правосуддя, у разі необхідності рекомендується

залучати спеціалістів та представників інших установ та громадських

організацій (за згодою) у встановленому порядку [140].

Незважаючи на створення ще в кінці 2016 року спеціальної комісії щодо

надання медичного висновку суддям у разі неспроможності здійснювати

повноваження за станом здоров’я, Міністерство охорони здоров’я вказує на

неможливість виконання комісією функцій у зв’язку з відсутністю

нормативно-правового регулювання щодо критеріїв визнання стану здоров’я

суддів таким, що заважає здійснювати свої повноваження на посаді, порядку

надання медичного висновку суддям, форми такого медичного висновку тощо

(лист від 15 лютого 2017 року № 03-4-19/189-17-3937) [125].

Міністерство охорони здоров’я України до часу затвердження

відповідних нормативних актів рекомендує Вищій раді правосуддя брати до

уваги висновок про умови та характер праці, вказаний у довідці медико-

соціальної експертної комісії (МСЕК). З цього приводу Вища рада правосуддя

у щорічній доповіді 2017 зазначає: «Необхідність належного забезпечення

гарантій суддівської незалежності не дозволяє відмовляти суддям у проханнях

про звільнення з посади за станом здоров’я на тій підставі, що Рада не може

отримати обов’язковий у таких випадках медичний висновок спеціальної

медичної комісії. У зв’язку із зазначеним, розглядаючи заяви суддів про

звільнення з посади внаслідок неспроможності виконувати повноваження за

станом здоров’я, Вища рада правосуддя нині самостійно аналізує довідки
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МСЕК і на їх підставі встановлює, чи є стан здоров’я судді таким, що не дає

змоги здійснювати йому/їй свої повноваження. Вища рада правосуддя

наголошує, що критерії визнання стану здоров’я суддів таким, що заважає

здійснювати свої повноваження на посаді, на нормативному рівні не

визначені. Крім того, висновок МСЕК не завжди містить однозначне

формулювання щодо неможливості виконання повноважень судді, а тому

неможливо гарантувати уникнення помилок під час вирішення цього питання»

[197 , с. 79].

Отже, необхідною на сьогодні є регламентація на підзаконному

нормативно-правовому рівні критеріїв визнання стану здоров’я суддів таким,

що не дозволяє здійснювати суддівські повноваження, порядку надання

медичного висновку, його форми, що є важливою гарантією реалізації права

судді на звільнення з посади за станом здоров’я.

Складно погодитись із пропозицією необхідності адміністративно-

правового врегулювання вичерпного переліку захворювань, що протягом

тривалого часу або постійно перешкоджають виконанню обов’язків судді,

який А.Л. Борко рекомендує впровадити з метою недопущення виконання

суддівських повноважень особою, яка має захворювання, що перешкоджають

виконанню обов’язків судді, й запобігання звільненню судді з посади через

наявність у нього захворювань, що не перешкоджають виконанню обов’язків

судді [12, с. 22].

Частина 2 ст. 113 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

регламентує: якщо стан здоров’я судді не дає змоги протягом тривалого часу

або постійно здійснювати йому свої повноваження (що визначається

комісією), Вища рада правосуддя ухвалює рішення про звільнення судді з

посади. Отже, звільнення буде законним лише у випадку, якщо суддя не має

можливості виконувати повноваження протягом тривалого часу або постійно,

а не лише в межах невеликого періоду тимчасової непрацездатності. При

цьому категорія «тривалий час» не визначена законом, що може зумовлювати
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різні підходи до його тлумачення, тому вказана прогалина потребує

виправлення.

Кодексом законів про працю України (п. 5 ст. 40) передбачено схожу

підставу для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця –

нез’явлення працівника на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд

внаслідок тимчасової непрацездатності (крім відпустки у зв’язку з вагітністю і

пологами), якщо законодавством не встановлено більш тривалий строк

збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні.

З огляду на те, що у Законі України «Про судоустрій і статус суддів» не

закріплено визначення тривалого часу, протягом якого суддя не має

можливості виконувати повноваження за станом здоров’я, вважаємо, що

необхідно застосовувати саме цю норму КЗпП. Щоб уникнути суперечностей

пропонуємо викласти ч. 2 ст. 113 Закону України «Про судоустрій і статус

суддів» у наступній редакції: «Якщо стан здоров’я судді не дає змоги протягом

тривалого часу або постійно здійснювати йому свої повноваження, Вища рада

правосуддя ухвалює рішення про звільнення судді з посади. Під тривалим

часом для цілей цієї статті мається на увазі термін, що перевищує чотири

місяці, крім випадків, коли законодавством встановлено більш тривалий строк

збереження місця посади при певному захворюванні».

На сьогодні процедура звільнення судді при неспроможності виконувати

повноваження за станом здоров’я проводиться лише за наявності відповідної

заяви самого судді. При цьому, як справедливо зауважує А.Л. Борко,

здійснення обов’язків судді пов’язано із значним розумовим і нервово-

психічним напруженням, вимагає від особи постійної зосередженості й

емоційної стійкості, що цілком логічно ставить не тільки перед кандидатами

на посаду судді, але і вже діючими суддями вимоги до певного стану їх

здоров’я. Насамперед йдеться про відсутність у таких осіб хронічних

психічних або інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків

судді [12, с. 22]. Тому Вища рада правосуддя, на нашу думку, також повинна

мати можливість ініціювати звільнення судді як такого, що неспроможний
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виконувати повноваження за станом здоров’я, тим більше, що ні

Конституцією України, ні Законом України «Про судоустрій і статус суддів»

не визначено, що така ініціатива може виходити лише від судді. З цією метою

необхідно на нормативному рівні передбачити обов’язковий щорічний

медичний огляд для суддів усіх рівнів, за результатами якого суддя і може

бути звільнений з посади за станом здоров’я.

Наступною підставою звільнення судді з посади є порушення ним вимог

щодо несумісності. Відповідно до ч. 2 ст. 127 Конституції України суддя не

може належати до політичних партій, профспілок, брати участь у будь-якій

політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші

оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової,

викладацької чи творчої [59]. При цьому щодо народних депутатів України

ст. 78 Основного Закону містить також додаткові вимоги стосовно

несумісності, вони, зокрема, не можуть входити до складу керівного органу чи

наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання

прибутку. Вважаємо, що обсяг несумісності, передбачений для народних

депутатів України, повинен бути встановлений у Конституції України і для

суддів. Пропонуємо викласти ч. 2 ст. 127 Конституції України в наступній

редакції: «Суддя не може належати до політичних партій, профспілок, брати

участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат,

обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану

роботу (крім наукової, викладацької чи творчої), входити до складу керівного

органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті

одержання прибутку».

Дотримання принципу несумісності є вимогою і одночасно гарантією

незалежності суддів, що має на меті недопущення конфлікту інтересів судді,

його підпорядкування за іншим місцем роботи, політизації судової діяльності

й порушення авторитету судової влади, її незалежності, неупередженості та

безсторонності [12, с. 24]. Вказане положення випливає з необхідності

незалежного та неупередженого розгляду справ та відповідає міжнародним
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стандартам суддівської діяльності. Так, у Висновку Венеціанської комісії

щодо незалежності судової системи від 16 березня 2010 року № CDL-

AD(2010)004) наголошено, що судді не повинні потрапляти у таке становище,

яке дає підстави сумніватися в їхній незалежності чи безсторонності. Саме на

цьому ґрунтуються державні вимоги щодо заборони суміщати посаду судді з

іншими обов’язками, а також чинні в багатьох державах обмеження на

політичну діяльність суддів [23, п. 82].

Задля виявлення фактів порушення суддею вимог щодо несумісності

Вищою радою правосуддя повинна регулярно проводитись перевірка суддів як

за зверненнями громадян і повідомленнями у пресі, так і за власною

ініціативою. Відповідно до ч. 2 ст. 39 Закону України «Про Вищу раду

правосуддя» справа щодо несумісності може бути відкрита за заявою будь-

якої особи, якій відомі відповідні факти [117], що не позбавляє членів Вищої

ради правосуддя ініціювати відкриття відповідних справ. При цьому складно

погодитись з А.Л. Борко, яка стверджує, що  належного нормативно-правового

регулювання потребує оцінка і підтвердження факту «виявлення прихильності

до політичної партії чи професійної спілки» як різновиду порушення суддею

вимог щодо несумісності [12, с. 24]. Автор посилається на те, що законом не

заборонена прихильність до політичної партії чи профспілки, заборонено саме

членство в них. При цьому поняття «прихильність» є доволі оціночним, тому

його нормативне закріплення призвело б до зловживань та порушення

принципу незалежності суддів.

Відповідно до ст. 114 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

суддя звільняється з посади у разі порушення ним вимог щодо несумісності за

рішенням, ухваленим Вищою радою правосуддя [137]. Як зазначається у

щорічній доповіді ВРП 2017, за порушення вимог щодо несумісності у

2017 році Радою було звільнено 10 суддів, які взяли на себе повноваження

суддів незаконно створеної організації ДНР / взяли на себе повноваження

суддів та здійснюють судочинство від імені іншої держави на тимчасово

окупованій території України [197, с. 155].



166

Крім вимог щодо несумісності, визначених Конституцією України, до

суддів застосовуються заборони, закріплені Законом України «Про очищення

влади» від 16 вересня 2014 року [130]. З метою недопущення до участі в

управлінні державними справами осіб, які здійснювали заходи (або сприяли їх

здійсненню), спрямовані на узурпацію влади Президентом України Віктором

Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони України або

протиправне порушення прав і свобод людини, закон забороняє протягом

наступних 5 або 10 років обіймати суддівські посади особам, які у період 2010-

2014 років працювали на керівних посадах в органах державної влади або

вчиняли протиправні дії під час виконання своїх посадових обов’язків [130,

частини 1-4 ст. 1; ч. 1, п. 4 ст. 2; ст. 3]. У разі встановлення недостовірності

заявлених суддею відомостей щодо незастосування до нього заборон,

визначених Законом України «Про очищення влади», або відмови судді від

проходження перевірки (неподання відповідної заяви у встановлений законом

строк) Державна судова адміністрація України зобов’язана надіслати

відповідну інформацію Міністерству юстиції України, яке, в свою чергу,

звертається до відповідного органу суддівського врядування (Вищої ради

правосуддя – прим. авт.) з пропозицією про звільнення судді з посади [130,

статті 4-5].

Очищення влади проводиться за принципом децентралізації, який не

передбачає створення окремого люстраційного органу. Організацію перевірок

суддів покладено на голів відповідних судів, їх проведення – на Державну

судову адміністрацію України. У 2017 році на розгляді у Вищій раді

правосуддя перебувало 123 таких звернення, за результатами їх розгляду

звільнено 7 суддів за порушення вимог щодо несумісності [197, с. 155-156].

Наступною підставою для звільнення судді з посади є вчинення ним

істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування

обов’язками, що є несумісним із статусом судді або виявило його

невідповідність займаній посаді. Вказаною підставою замінено, фактично,

нормативно закріплену попереднім Законом «Про судоустрій і статус суддів»
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2010 року таку підставу як  порушення суддею присяги. Як справедливо

вказують С. В. Прилуцький та О.М. Стрєльцова, цей крок «обумовлений

спробою позбутися засилля проблем, що виникали у зв’язку з неоднозначним

розумінням та тлумаченням інституту порушення присяги та не менш

одіозною практикою його застосування» [111, с. 11]. Подібна зміна підстави

звільнення з посади судді вирішує й питання сутності такого явища як

порушення суддею присяги, що законодавчо не відноситься до жодного

різновиду юридичної відповідальності суддів [12, с. 25].

Підтримуємо необхідність заміни такої підстави для звільнення судді як

«порушення суддею присяги», на що неодноразово вказувалося й у

рекомендаціях Венеціанської комісії. Проте категорію «грубе чи систематичне

нехтування обов’язками суддею», на нашу думку, також можна вважати

істотним дисциплінарним проступком, при цьому розмежування вказаних

поять законодавцем не наведено і воно є незрозумілим. З огляду на це,

пропонуємо залишити підставою для звільнення судді вчинення істотного

дисциплінарного проступку, несумісного із статусом судді (словосполучення

«виявило його невідповідність займаній посаді», на нашу думку, уже

включається в зміст категорії «несумісне із статусом судді»).

Згідно зі ст. 115 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне

нехтування обов’язками, що є несумісним із статусом судді або виявило його

невідповідність займаній посаді є підставою для звільнення судді з посади.

Факти, що свідчать про вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе

чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним із статусом судді

або виявило його невідповідність займаній посаді, мають бути встановлені

Вищою радою правосуддя (її відповідним органом) [137].

Стаття 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» закріплює

перелік фактів, які вважаються істотним дисциплінарним проступком або

грубим нехтуванням обов’язками судді, що є несумісним із статусом судді або

виявляє його невідповідність займаній посаді, до яких віднесено наступні:



168

1) допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває

авторитет правосуддя, у тому числі в питаннях моралі, чесності,

непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання

інших етичних норм та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну

довіру до суду;

2) вчинення суддею дисциплінарного проступку при непогашеному

дисциплінарному стягненні (крім попередження чи догани) або при двох

непогашених дисциплінарних стягненнях;

3) установлення факту недоброчесної поведінки судді, у тому числі

здійснення суддею або членами його сім’ї витрат, що перевищують доходи

такого судді та доходи членів його сім’ї, законність джерел яких

підтверджена; встановлення невідповідності рівня життя судді

задекларованим ним та членами його сім’ї майну і доходам; використання

статусу судді з метою незаконного отримання ним, третіми особами

матеріальних благ, іншої вигоди;

4) визнання судом судді винним у вчиненні корупційного

правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;

5) невиконання суддею вимоги рішення органу, що здійснює

дисциплінарне провадження щодо судді, або непідтвердження за результатами

кваліфікаційного оцінювання здатності здійснювати правосуддя у

відповідному суді;

6) умисне неподання суддею декларації доброчесності чи декларації

родинних зв’язків у встановлені строки або умисне декларування

недостовірних (в тому числі неповних) тверджень у декларації доброчесності;

7) допущення суддею іншого грубого порушення закону, що підриває

суспільну довіру до суду [137].

Процедура дисциплінарного провадження щодо судді була розглянута в

попередньому підрозділі дисертаційного дослідження.

Ч. 3 ст. 56 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» встановлено,

що питання про звільнення судді за вчинення суддею істотного



169

дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками,

що є несумісним із статусом судді або виявило його невідповідність займаній

посаді Вища рада правосуддя розглядає на підставі подання Дисциплінарної

палати про звільнення судді [117]. При цьому суддя, стосовно якого

розглядається питання про звільнення, повідомляється про засідання Вищої

ради правосуддя, однак його неявка на засідання незалежно від причин не

перешкоджає розгляду питання за його відсутності. Вказана норма є важливою

гарантією та не дозволяє суддям, щодо яких відкрито дисциплінарне

провадження, затягувати розгляд справи.

За результатом розгляду дисциплінарної скарги щодо судді Вища рада

правосуддя ухвалює вмотивоване рішення про притягнення або відмову в

притягненні судді до дисциплінарної відповідальності. Якщо видом

дисциплінарного стягнення обрано звільнення з посади, відповідно, трудові

відносини із суддею припиняються.

Окремо Конституцією України та Законом України «Про судоустрій і

статус суддів» визначено таку підставу для звільнення судді як порушення

обов’язку підтвердити законність джерела походження майна. При цьому у

ч. 8 ст. 109 Закону зазначено, що дисциплінарне стягнення у вигляді подання

про звільнення судді з посади застосовується у разі: 1) вчинення суддею

істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування

обов’язками, що є несумісним із статусом судді або виявило його

невідповідність займаній посаді; 2) порушення суддею обов’язку підтвердити

законність джерела походження майна.

Отже, порушення суддею обов’язку підтвердити законність джерела

походження майна законодавець також відносить до дисциплінарних

проступків (оскільки лише за дисциплінарні проступки може застосовуватись

дисциплінарна відповідальність), і такий проступок несумісний із статусом

судді, виходячи з того, що його вчинення передбачає звільнення судді з

посади. З огляду на це, пропонуємо не передбачати порушення суддею

обов’язку підтвердити законність джерела походження майна як відокремлену
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підставу для звільнення судді з посади, а визначити його серед переліку

фактів, які є істотним дисциплінарним проступком, відповідно до ч. 9 ст. 109

Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

При цьому як гарантію для суддів варто зберегти положення ч. 10

ст. 109 Закону, у якому встановлене таке правило: «Рішення про внесення

Вищій раді правосуддя подання про звільнення судді через порушення суддею

обов’язку підтвердити законність джерела походження майна може бути

ухвалено у разі, якщо на вимогу органу, що здійснює дисциплінарне

провадження, суддя не підтвердив законність джерела походження майна»

[137].

У статті 118 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» вказано,

що порушення суддею обов’язку підтвердити законність джерела походження

майна може бути встановлене: 1) у межах дисциплінарного провадження щодо

суддів – Вищою радою правосуддя (її органами); 2) у межах кваліфікаційного

оцінювання судді – Вищою кваліфікаційною комісією суддів України; 3)

судом при розгляді відповідної справи [137]. Таким чином, якщо розглядати

порушення суддею обов’язку підтвердити законність джерела походження

майна як дисциплінарний проступок, то навіть при виявленні його Вищою

кваліфікаційною комісією суддів України або судом при розгляді відповідної

справи необхідним є подання дисциплінарної скарги та відкриття

дисциплінарного провадження щодо судді. Відповідно, останньою ланкою у

прийнятті рішення про звільнення судді за цією підставою залишається Вища

рада правосуддя. Підтвердженням вказаного висновку є норма ч. 3 ст. 56

Закону України «Про Вищу раду правосуддя», яка передбачає, що питання про

звільнення судді із аналізованої підстави Вища рада правосуддя розглядає на

підставі подання Дисциплінарної палати про звільнення судді [117].

Наступна підстава для звільнення судді – подання заяви про відставку

або про звільнення з посади за власним бажанням. Ключова відмінність

відставки судді та звільнення з посади за власним бажанням полягає в тому,

що лише в першому випадку за суддею зберігається звання судді та гарантії
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недоторканності, встановлені до виходу судді у відставку [137, ч. 5 ст. 116].

При цьому право подати заяву про відставку надано лише судді, який має стаж

роботи на посаді судді не менше двадцяти років [137, ч. 1 ст. 116], тоді як

право на звільнення за власним бажанням – у будь-який час перебування на

посаді незалежно від мотивів [137, ч. 2 ст. 116].

Відповідно до частин 3-4 ст. 116 Закону України «Про судоустрій і

статус суддів» заява про відставку, заява про звільнення з посади за власним

бажанням подається суддею до Вищої ради правосуддя, проте суддя здійснює

свої повноваження до ухвалення рішення про його звільнення. Встановлено

строк один місяць для прийняття рішення про звільнення судді Вищою радою

правосуддя [137]. При цьому відповідно до ч. 2 ст. 55 Закону України «Про

Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя ухвалює рішення про

звільнення судді з посади за власним бажанням лише після попереднього

з’ясування дійсного волевиявлення судді, чи не має місце сторонній вплив на

нього або примус [117]. Вважаємо, що відповідна перевірка повинна

здійснюватись також під час розгляду Вищою радою правосуддя заяви про

відставку судді, подання якої також може відбуватись під тиском і не

відповідати дійсному волевиявленню судді.

Право на відставку судді, як  справедливо відзначає О.М. Овчаренко, є

важливою гарантією незалежності суддів [90, с. 290]. Водночас вчена

справедливо зауважує, що єдиною законодавчою передумовою отримання

права на відставку є наявність стажу суддівської роботи не менше 20-ти років.

Проте іншою важливою передумовою відставки, на думку науковця, має бути

сумлінна і бездоганна праця на посаді судді, що засвідчена висновком

відповідного органу суддівського співтовариства (Вищою радою юстиції або

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України) [90, с. 297-298].

Погоджуємось із вказаною пропозицією, оскільки вона виключить можливість

отримання гарантій суддям у відставці, які, наприклад, систематично

притягувались до дисциплінарної відповідальності.
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Очевидно, що у багатьох випадках може існувати декілька підстав для

звільнення судді, і тоді він буде поставлений перед вибором, за якою

підставою мають бути припинені його суддівські повноваження. Суддя, який

досяг граничного віку перебування на посаді, із значною вірогідністю матиме

право на відставку. Аналогічне право у низці випадків матиме і суддя, який

звільняється за станом здоров’я, однак звільнення за цими підставами не

тягтиме за собою правових наслідків, передбачених інститутом відставки [90,

с. 91].

Так, ст. 43 Закону України «Про статус суддів» від 15 грудня 1992 року

встановлювала, що кожен суддя за умови, що він працював на посаді судді не

менше 20 років, мав право на відставку, тобто на звільнення його від

виконання обов’язків за власним бажанням або у зв’язку із закінченням строку

повноважень. Суддя також мав право на відставку за станом здоров’я, що

перешкоджав продовженню виконання обов’язків. Виняток становили судді,

звільнені з посади у зв’язку із засудженням за умисний злочин, вчинений з

використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного

діяння [90]. Пропонуємо передбачити в діючому Законі України «Про

судоустрій і статус суддів» право судді на відставку також у випадку

неспроможності виконання професійних обов’язків за станом здоров’я як

гарантію для суддів, звільнення яких відбувається без їх волевиявлення.

Стаття 145 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

регламентує, що відставка судді припиняється в разі: 1) повторного

призначення його на посаду; 2) набрання законної сили обвинувальним

вироком щодо нього за вчинення умисного злочину; 3) припинення його

громадянства або набуття ним громадянства іншої держави; 4) визнання його

безвісно відсутнім або оголошення померлим. Рішення про припинення

відставки судді приймається Вищою радою правосуддя [137]. Вказаний

перелік варто доповнити такою підставою як смерть судді, що була визначена

як підстава припинення відставки Законом України «Про судоустрій і статус

суддів» 2010 року [138].
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О.М. Овчаренко вказує, що згідно з п. 5 ст. 43 Закону України «Про

статус суддів» від 15.12.1992 року однією з підстав припинення відставки

судді було вчинення проступку, несумісного із званням судді. І хоча вказане

положення Закону рідко зустрічалося у практиці кваліфікаційних комісій

суддів, які були уповноважені вирішувати питання, пов’язані із відставкою,

воно виконувало важливу превентивну роль для гідної позаслужбової

поведінки суддів. Окрім того, на думку автора, Закон необґрунтовано обмежив

випадки припинення відставки судді вчиненням лише умисного злочину, адже

вчинення будь-якого злочину, факт якого підтверджений відповідним судовим

вироком, є правомірною підставою для припинення відставки судді й

нарахування йому пенсії на загальних умовах. Вчена пропонує нормативно

закріпити положенням, згідно з яким відставка судді припиняється в разі

винесення обвинувального вироку, що набрав законної сили, а також у разі

закриття кримінальної справи з нереабілітуючих підстав за згодою судді [90,

с.297].

Складно погодитись із обґрунтованістю позбавлення судді права на

отримання переваг судді у відставці за вчинення злочину з необережності,

оскільки в більшості випадків він не буде пов’язаний із статусом судді. Також

категорія «проступок, несумісний із званням судді» є надто оціночною, тому

повертати її до переліку обставин, що припиняють відставку судді, на нашу

думку, недоцільно. Крім того, поняття «проступок» в національному

законодавстві не визначено, тому існування відповідного положення може

негативно позначитись на статусі суддів у відставці та призводити

до зловживань.

У «Перехідних положеннях» Конституції України існують додаткові

підстави для відставки судді. Так, п. 16-1 встановлює, що у випадках

реорганізації чи ліквідації окремих судів, утворених до набрання чинності

Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо

правосуддя)» судді таких судів мають право подати заяву про відставку або

заяву про участь у конкурсі на іншу посаду судді в порядку, визначеному
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законом. Погоджуємось із науковцями, які вбачають у такому механізмі

реорганізації чи ліквідації судів зручну форму впливу на суддів, що створює

передумови для звільнення неугодних суддів та суттєво негативно вплине на

їхню незалежність загалом. Цим самим фактично закладено додатковий

люстраційний механізм з метою кадрового очищення судової влади [111,

с. 14].

У цьому контексті, на думку експертів Українського центру

економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова,

заперечення викликає доповнення до розділу XV «Перехідні положення»

Конституції (п. 16-1), відповідно до якого «упродовж двох років переведення

судді з одного суду до іншого здійснює Президент України на підставі

відповідного подання Вищої ради правосуддя» [111, с. 14]. Компромісну

позицію Венеціанської комісії [28] щодо цього пункту фахівці вважають

необґрунтованою, оскільки, з їх погляду, дворічний термін є достатнім для

того, щоб розставити на посади в судах «своїх людей», зберігши тим самим

вплив на судову систему й надалі (така практика була досить поширеною за

часів президентства В.Ф. Януковича) [153, с. 8].

Останньою законодавчо визначеною підставою звільнення суддів є

незгода на переведення до іншого суду у разі ліквідації чи реорганізації суду, в

якому суддя обіймає посаду. Як зазначалось у попередньому підрозділі,

вказану підставу, на нашу думку, доцільніше віднести до підстав припинення

повноваження судді, а не підстав його звільнення з посади (за аналогією,

наприклад, з п. 6 ст. 36 Кодексу законів про працю, що передбачає припинення

трудового договору, а не його розірвання, у зв’язку з відмовою працівника від

переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою,

організацією, а також відмовою від продовження роботи у зв’язку із зміною

істотних умов праці [53]).

Відповідно до ст. 117 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

відмова від переведення до іншого суду (в тому числі ухилення від виконання

рішення про переведення) у разі ліквідації чи реорганізації суду, в якому суддя
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обіймає посаду, є підставою для звільнення судді за рішенням, ухваленим

Вищою радою правосуддя [137]. Стаття 56 Закону України «Про Вищу раду

правосуддя» встановлює, що при розгляді питання про звільнення судді із

вказаної підстави Вища рада правосуддя встановлює факт відмови судді від

переведення до іншого суду (у тому числі факт ухилення від виконання

відповідного рішення про переведення) на підставі заяви судді або

повідомлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про таку заяву

судді, або повідомлення голови відповідного суду чи його заступника про

неприбуття судді до суду для здійснення правосуддя [117].

Щодо процедури звільнення судді внаслідок незгоди на переведення до

іншого суду у разі ліквідації чи реорганізації суду, в якому суддя обіймає

посаду, то згідно із ч. 5 ст. 56 Закону «Про Вищу раду правосуддя»

запрошення на засідання Вищої ради правосуддя судді, стосовно якого

розглядається питання про звільнення його з посади із аналізованої підстави, є

обов’язковим. Суддя та/або його представник має право бути заслуханим на

засіданні Вищої ради правосуддя та надати відповідні пояснення. У разі

неможливості з поважних причин взяти участь у засіданні Вищої ради

правосуддя, суддя може заявити клопотання про відкладення розгляду

питання про звільнення його з посади. Повторна неявка судді на засідання

незалежно від причин не перешкоджає розгляду питання за його

відсутності [117].

Вважаємо також не зовсім коректним формулювання норми, що

передбачає безумовне звільнення судді внаслідок незгоди з переведенням до

іншого суду. Зокрема в даному випадку не враховується та обставина, що

судді можуть пропонувати переведення до суду нижчого рівня чи навіть іншої

спеціалізації. З огляду на це, пропонуємо передбачити норму про те, що

звільнення судді з посади у разі ліквідації чи реорганізації суду, в якому суддя

обіймає посаду, відбувається лише у разі незгоди судді на його переведення до

іншого суду відповідної спеціалізації та рівня, а в разі відсутності вакантної

посади судді в такому суді – незгоди на переведення до будь-якого іншого
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суду. Доцільно також передбачити перебування такого судді за його згодою в

резерві суддів (якщо на момент ліквідації або реорганізації конкретного суду

вакантні посади в іншому будуть відсутні, але з’являться пізніше). У такому

випадку при появі вакансій суддя може зайняти відповідну посаду поза

конкурсом.

При розгляді питання про звільнення судді внаслідок незгоди на

переведення до іншого суду необхідно врахувати Висновок Венеціанської

Комісії щодо пропозицій стосовно внесення змін до проекту Закону «Про

внесення змін до Конституції України щодо посилення незалежності суддів»

від 06-07 грудня 2013 року CDL-AD(2013)014, у якому зазначено, що таке

звільнення може мати місце лише у разі ліквідації чи реорганізації суду

законом, а не внутрішньої реорганізації суду (наприклад, зменшення кількості

суддів – у випадку, коли таке рішення буде прийматися на підзаконному рівні)

[29, пп. 30, 60].

3.3 Юридичні гарантії при звільненні та припиненні

повноважень суддів

Підстави припинення повноважень судді загалом є обґрунтованими й

спрямовуються на недопущення виконання суддівських повноважень

неналежним суддею. Як наголошує А.Л. Борко, встановлення об’єктивних

підстав і прозорої правової процедури припинення повноважень судді, її

достатнє адміністративно-правове забезпечення створюють умови для

належного виконання суддями своїх професійних обов’язків. При цьому

гарантується відсутність впливу на суддю через можливість його незаконного

звільнення та правомірна діяльність повноважного судді, невідповідність

особи якого встановленим вимогам до судді чи відповідне порушення чинного

законодавства невідворотно має призводити до припинення його

повноважень [12, с. 21]. Важливе місце в механізмі законного припинення
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трудових правовідносин суддів посідають юридичні гарантії припинення їх

повноважень або звільнення з посади.

Загалом, щодо процедури звільнення суддів, тривалий час відносно

національного законодавства існували категоричні зауваження Венеціанської

комісії, які стосувалися положень ст. 126 Конституції України у попередній

редакції, відповідно до яких суддя звільнявся з посади органом, що його обрав

або призначив [58]. Так, у Спільному експертному висновку Венеціанської

комісії від 16 березня 2010 року № CDL-AD(2010)003 вказано, що якщо

призначення суддів виконавчою структурою (Президентом або урядом) є

прийнятним, то із звільненням суддів усе зовсім інакше. Незалежність суду,

насамперед, означає незалежність від виконавчої та законодавчої влади, а

також від політичних партій і сторін спору. Якщо призначення суддів

виконавчим органом не загрожує такій незалежності (яка потрібна після

початку виконання суддівських функцій), повноваження виконавчого і/або

законодавчого органу звільнити суддю викликає занепокоєння. У Проміжному

висновку Венеціанської комісії від 24 липня 2015 року № CDL-PI(2015)016

вказано, що після призначення суддів будь-які зв’язки між суддею та

політичними органами мають бути розірвані; у законодавчої та виконавчої

влади не має бути жодної можливості для втручання, навіть якщо воно є суто

символічним. Для посилення довіри, що є необхідністю в демократичному

суспільстві, суди повинні не лише бути незалежними, але й виглядати

незалежними [144, п. 28].

Зазначені рекомендації були повною мірою враховані в новій редакції

Конституції України, відповідно, на сьогодні внаслідок припинення

повноважень судді його трудові правовідносини припиняються за наказом

голови суду, щодо звільнення суддів з посади, весь обсяг повноважень

передано до Вищої ради правосуддя. Такі нововведення були позитивно

оцінені Венеціанською комісією та визначені «запорукою досягнення

справжньої незалежності судової системи» [27, п. 16].
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Важливою юридичною гарантією діяльності суддів є незмінюваність.

Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-

членам щодо суддів: «Незалежність, ефективність та обов’язки» від

17 листопада 2010 року вказує, що термін перебування суддів на посаді має

визначатися законом. Призначення на посаду на постійній основі

призупиняється лише у випадках значного порушення дисциплінарних або

кримінальних положень, визначених законом або якщо суддя більше не може

виконувати суддівські функції. Достроковий вихід судді у відставку повинен

бути можливим лише на прохання цього судді або у зв’язку із станом його

здоров’я [151, пп. 49-50]. Консультативною радою європейських суддів у

Висновку № 1 (2001) про стандарти незалежності судових органів та

незмінюваність суддів наголошено, що основною гарантією незалежності

суддів є те, що строк повноважень гарантується до встановленого пенсійного

віку або до спливу фіксованого строку перебування на посаді [19, п. 57].

Виходячи із вказаних міжнародних стандартів, відповідні положення

знайшли закріплення в національному законодавстві. Так, на відміну від

редакції Конституції України 2004 року, сучасна редакція не передбачає

строкового призначення суддів терміном на 5 років, а визначає принцип

безстроковості виконання повноважень суддею (ч. 5 ст. 124 Конституції), а

також закріплює вичерпний перелік підстав для звільнення та припинення

повноважень судді (ч. 6 ст. 124 Конституції). Відповідно, встановлення

граничного віку перебування на посаді не є порушенням незмінюваності

суддів, воно визначає лише верхню межу виконання суддівських повноважень.

В аспекті підстав для припинення повноважень судді слід відзначити,

що гарантією для суддів є необхідність, в більшості випадків, вступу в силу

законного рішення суду (або Указу Президента України щодо припинення

повноважень внаслідок припинення громадянства України або набуття суддею

громадянства іншої держави) або настання незмінюваного юридичного факту

– досягнення суддею шістдесяти п’яти років чи смерті судді.
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Основною юридичною гарантією при звільненні суддів з посади є його

здійснення виключно Вищою радою правосуддя, без впливу інших суб’єктів, в

тому числі органів державної влади. При цьому повноваження Вищої ради

правосуддя щодо процедури звільнення суддів чітко визначені

законодавством, а також передбачено процедуру оскарження рішень Ради при

звільненні судді за будь-якою з підстав.

У контексті звільнення судді внаслідок неспроможності виконувати

повноваження за станом здоров’я Вища ради правосуддя, відзначаючи повну

відповідність сформованої чинним законом процедури звільнення та

припинення повноважень судді європейським стандартам у цій сфері,

акцентує увагу на неповному нормативному врегулюванні (на рівні

підзаконних актів) порядку звільнення судді за станом здоров’я, що не

дозволяє повною мірою реалізовувати гарантії незалежності суддів у цій сфері

та потребує негайного реагування [197, с. 78-79]. Як було зазначено в

попередньому підрозділі, хоча в Україні й створено комісію щодо надання

медичного висновку суддям у разі неспроможності здійснювати повноваження

за станом здоров’я [140], але відсутні нормативно визначені критерії визнання

стану здоров’я суддів таким, що заважає здійснювати свої повноваження на

посаді. Вказана прогалина не дозволяє належною мірою гарантувати право

судді на звільнення за станом здоров’я і потребує усунення. Крім того,

необхідно на законодавчому рівні передбачити право судді на відставку при

неспроможності виконувати повноваження за станом здоров’я.

Важливою гарантією для суддів є право на відставку. У Рішенні

Конституційного Суду України від 19 листопада 2013 року № 10-рп/2013

вказано, що відставка судді – особлива форма звільнення його з посади за

власним бажанням, яка обумовлена наявністю в особи відповідного стажу

роботи на посаді судді. Наслідком відставки є, зокрема, припинення суддею

своїх повноважень з одночасним збереженням за ним звання судді і гарантій

недоторканності, а також набуттям прав на виплату вихідної допомоги та
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отримання пенсії або щомісячного довічного грошового

утримання [157, п. 3.1].

Розділом X Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено

гарантії судді у відставці [137], серед яких:

1) право на отримання щомісячного довічного грошового утримання в

розмірі 50 відсотків суддівської винагороди судді, який працює на відповідній

посаді. За кожний повний рік роботи на посаді судді понад 20 років розмір

щомісячного довічного грошового утримання збільшується на два відсотки

грошового утримання судді (ст. 142). При цьому пенсія або щомісячне довічне

грошове утримання судді виплачується незалежно від заробітку (прибутку),

отримуваного суддею після виходу у відставку.

2) одержання вихідної допомоги в розмірі тримісячних суддівських

винагород за останньою посадою при виході у відставку (ст. 143);

3) право на безоплатне медичне обслуговування у державних закладах

охорони здоров’я (ст. 144).

У процесі здійснення судової реформи в Україні сумніви суддів щодо

належного забезпечення гарантій їхньої незалежності спричинили масове

подання заяв про відставку. Так, якщо у попередні роки кількість звільнень

суддів у відставку не перевищувала 300-400, то у 2016 році Вищою радою

юстиції було прийнято 1449 рішень про відставку суддів. У 2017 році у

відставку пішло 360 суддів [197, с. 80].

Відповідно до ч. 3 ст. 55 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»

Вища рада правосуддя не задовольняє заяви про відставку суддів лише у тому

випадку, якщо стосовно судді надійшла інформація про можливість його

звільнення за особливими обставинами (за порушення суддею вимог щодо

несумісності; вчинення істотного дисциплінарного проступку або порушення

обов’язку підтвердити законність джерела походження майна) [117].

Ще однією важливою гарантією для суддів, відповідно до ч. 1 п. 1

ст. 145 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» [137] є можливість

припинення відставки судді у разі повторного призначення його на посаду.
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Наприклад, за інформацією Вищої ради правосуддя, 23 листопада 2017 року

Вищою радою правосуддя було припинено відставку трьох суддів у зв’язку із

призначенням таких суддів Указом Президента України суддями Верховного

Суду України [197, с.81].

Держава гарантує і належне матеріальне забезпечення суддів у відставці.

Як було вказано вище, суддя має право на отримання довічного грошового

утримання в розмірі 50 відсотків суддівської винагороди судді, який працює

на відповідній посаді. Цікавою є правова природа щомісячного довічного

грошового утримання судді. Як вказує О.М. Овчаренко, якщо розглядати його

як аналог пенсійного забезпечення, то це є різновидом соціальної виплати, яка

нараховується державою за результатом багаторічної праці судді на посаді.

Однак, по-перше, відповідне матеріальне забезпечення виплачується як

суддям у відставці (які фактично є пенсіонерами), так і працюючим суддям,

які мають встановлений законом стаж роботи на посаді, по-друге, воно є

складовою правового статусу судді, виступаючи фінансовою гарантією

суддівської незалежності [90, с. 292-293].

Після досягнення пенсійного віку суддя, який вийшов у відставку, може

за своїм вибором отримувати або пенсію, або щомісячне довічне грошове

утримання (ч. 1 ст. 142 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

[137]). Проте Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів

України щодо підвищення пенсій» від 03 жовтня 2017 року передбачає, що у

разі, якщо після здійснення перерахунку за новими правилами розмір пенсії

судді буде більшим, ніж отримуване ним щомісячне довічне грошове

утримання, проводиться автоматичне, без звернення судді, переведення

виплати його пенсії на загальні умови. При цьому суддя може у будь-який час

звернутися до органів Пенсійного фонду для повернення собі замість пенсії

щомісячного довічного грошового утримання [121, п. 19]. Вказана норма

нівелює право судді на вибір отримання пенсії або довічного грошового

утримання та  порушує юридичні гарантії реалізації права судді на відставку і

потребує скасування.
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Неналежне розуміння законодавчою владою сутності та значення такої

гарантії суддівської незалежності як право судді на відставку потребує

окремого зауваження. Незважаючи на те, що право судді на відставку (тобто

право на звільнення з посади за власним бажанням за наявності 20-річного

стажу роботи з одночасним збереженням звання судді і гарантій

недоторканності, а також набуттям прав на виплату вихідної допомоги та

отримання спеціального матеріального утримання) гарантоване на

конституційному (Конституція України, ст. 126) та законодавчому рівнях

(ст. 48, ч. 5, п. 11. Закону України «Про судоустрій і статус суддів»), право

судді у відставці на отримання щомісячного довічного грошового утримання

неодноразово порушувалося Верховною Радою України [197, с. 113-114].

Конституційний Суд України у рішенні від 03 червня 2013 року

№ 3-рп/2013 у справі щодо змін умов виплати пенсій і щомісячного довічного

грошового утримання суддів у відставці уже визнавав неконституційними

положення законів України щодо зниження розміру щомісячного довічного

грошового утримання судді у відставці, позбавлення суддів можливості

подальшого перерахунку розміру такого утримання; припинення виплати

щомісячного довічного грошового утримання на період роботи суддів у

відставці на певних посадах, а також встановлення максимального розміру

щомісячного довічного грошового утримання та пенсій [160]. При цьому у

вказаному рішенні наголошено на тому, що гарантії незалежності суддів як

необхідні умови здійснення правосуддя неупередженим, безстороннім і

справедливим судом, встановлені у базових законах з питань судоустрою,

судочинства, статусу суддів, мають конституційний зміст і разом з

визначеними Основним Законом України становлять єдину систему гарантій

незалежності суддів та мають бути реально забезпечені. Конституційний

статус судді дає підстави ставити до судді високі вимоги і зберігати довіру до

його компетентності та неупередженості, передбачає надання йому в

майбутньому статусу судді у відставці, що також є гарантією належного

здійснення правосуддя.
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У рішенні Конституційного Суду України від 08 червня 2016 року

№ 4-рп/2016 у справі про щомісячне довічне грошове утримання суддів у

відставці звертається увага на те, що однією з гарантій незалежності суддів є їх

належне матеріальне та соціальне забезпечення, зокрема надання суддям за

рахунок держави суддівської винагороди, а суддям у відставці – щомісячного

довічного грошового утримання або пенсії за вибором. При прийнятті нових

законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту

та обсягу визначених Конституцією України гарантій незалежності суддів.

Крім того, під час здійснення законотворчої роботи окрема увага має

приділятися забезпеченню стабільності досягнутого рівня гарантій

незалежності суддів [159].

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів

України щодо підвищення пенсій» від 03 жовтня 2017 року фактично нівелює

визначене Конституційним Судом положення про недопущення звуження

змісту та обсягу визначених Конституцією України гарантій незалежності

суддів. Навіть якщо внаслідок перерахунку пенсія судді у відставці вища, ніж

довічне грошове утримання, автоматичною зміною порушується право судді

на вибір довічного грошового утримання або пенсії.

Слід окремо зупинитись на проекті Закону України «Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної

системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та єдиних

принципів нарахування пенсій» № 4608 від 06 травня 2016 року, що

передбачав заміну спеціального матеріального забезпечення суддів у відставці

пенсійним забезпеченням на загальних підставах [141]. Проте завдяки

негативному висновку Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та

пенсійного забезпечення ВР від 18 січня 2017 року вказаний законопроект

було відкликано. При цьому Комітет, зокрема, вказував на висновки

Конституційного Суду України, відповідно до яких скасування особливого

порядку пенсійного забезпечення судів чи встановлення максимального
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розміру їх пенсій/щомісячного довічного грошового утримання є порушенням

конституційних гарантій незалежності суддів як носіїв суддівської влади [30].

Значна кількість гарантій передбачена при звільненні суддів у порядку

дисциплінарного провадження. Окрім нормативної регламентації самої

процедури, яка детально проаналізована вище, відповідно до ч. 11 ст. 109

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» дисциплінарне стягнення

(зокрема і звільнення з посади) застосовується до судді не пізніше трьох років

із дня вчинення проступку без урахування часу тимчасової непрацездатності

або перебування судді у відпустці чи здійснення відповідного

дисциплінарного провадження [137].

Важливою гарантією є те, що відповідно до чинного законодавства

скарги на вчинення суддею дисциплінарного проступку розглядає лише Вища

ради правосуддя, що зумовлює, в тому числі, і створення певної узгодженої

практики розгляду дисциплінарних проваджень.

На розгляд Верховної Ради України подано законопроект, яким

пропонується повернути Вищій кваліфікаційній комісії суддів право

розглядати дисциплінарні провадження щодо суддів. «Як зазначає автор

законодавчої ініціативи, аналіз норм ст. 131 Конституції України у

взаємозв’язку із ст.ст. 107, 108, 111 Закону України «Про судоустрій і статус

суддів» дає можливість встановити розбіжності в тому, що рішення про

притягнення до дисциплінарної відповідальності судді приймає

Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя (як це закріплено Законом), а

відповідно до приписів Конституції України скаргу на таке рішення також

розглядає Вища рада правосуддя. Поєднання в одному органі функцій

дисциплінарного і контролюючого органу також є неприйнятним з точки зору

доступу до судового захисту та таким, що не відповідає нормам міжнародного

права» [100].

За запропонованим законопроектом Вища кваліфікаційна комісія

розглядає скарги на дисциплінарні правопорушення, а Вища рада правосуддя

– оскаржує прийняті рішення. Погоджуючись із вказаною пропозицією,
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додамо, що доцільно було б окремим законом врегулювати і питання

оскарження рішення про притягнення чи непритягнення судді до

дисциплінарної відповідальності, оскільки один орган не може розглядати

провадження по суті, а потім власне рішення переглядати.

Позитивною новелою Закону України «Про Вищу раду правосуддя» є

те, що повторна неявка судді на засідання незалежно від причин не

перешкоджає розгляду дисциплінарної скарги за його відсутності (ч. 4 ст. 49

Закону). При цьому за старою процедурою дисциплінарні провадження через

неявку суддів затягувалися, а це призводило до закриття проваджень за

строками давності.

Відповідно до ч. 4 ст. 142 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»

дисциплінарне провадження щодо суддів повинно бути здійснене у розумний

строк [117]. Згідно з п. 12.34 Регламенту Вищої ради правосуддя

Дисциплінарна палата повинна розглянути дисциплінарну справу протягом

90 днів з дня її відкриття. Цей строк може бути продовжено ухвалою

Дисциплінарної палати у виключних випадках не більше ніж на 30 днів у разі

потреби додаткової перевірки обставин та/або матеріалів дисциплінарної

справи [148].

На думку М.М. Кухти, необхідно «зазначити в Законі, що з моменту

відкриття справи Дисциплінарна палата повинна ухвалити рішення по

дисциплінарному провадженню не пізніше ніж за 3 місяці». Такий термін, з

точки зору вченого, є достатнім для всебічного вивчення справи й ухвалення

об’єктивного й обґрунтованого рішення [66, с. 151-152]. Однак у даному

випадку слід враховувати практику подання дисциплінарних скарг до Вищої

ради правосуддя.

Як вказано у щорічній доповіді ВРП-2017, право на звернення із

скаргою щодо дисциплінарного проступку судді має будь-яка особа, що

вбачається правильним. Водночас, юридичні та фізичні особи використовують

зазначене право досить активно. Зокрема протягом 2017 року в середньому

кожного робочого дня Вища рада правосуддя отримувала понад
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60 дисциплінарних скарг. При цьому кожна дисциплінарна скарга шляхом

автоматизованого розподілу передається одному із 16 членів Дисциплінарних

палат Вищої ради правосуддя. У 2017 році членами Вищої ради правосуддя

залишено без розгляду 7566 дисциплінарних скарг; Дисциплінарними

палатами Вищої ради правосуддя прийнято 1148 рішень стосовно 2101 судді

про відмову у відкритті дисциплінарної справи. З огляду на наведене,

вбачається за необхідне розпочати обговорення заходів, які могли б зменшити

випадки зловживання громадянами правом на звернення до Вищої ради

правосуддя із скаргою щодо дисциплінарного проступку судді [197, с. 147-

148].

Закон формально забороняє зловживати правом на звернення до

дисциплінарного органу щодо суддів та використовувати це право як засіб

тиску на суддю у зв’язку із здійсненням ним правосуддя [137, ч. 4 ст. 107],

проте встановлює відповідальність за зазначені неправомірні дії лише у разі

вчинення їх адвокатами [137, ч. 5 ст. 107]. У всіх інших випадках єдине, що

може зробити Вища рада правосуддя за умови неодноразового подання

особою очевидно безпідставних дисциплінарних скарг, – ухвалити рішення

про залишення без розгляду протягом одного року наступних скарг цієї особи

[137, ч. 8 ст. 107]. Зазначена міра є недостатньо ефективною та не забезпечує

на належному рівні усвідомлення громадянами, що кожна безпідставно подана

скарга відволікає на себе увагу Вищої ради правосуддя та тим самим

уповільнює роботу Дисциплінарних палат і відстрочує заходи реагування на

дійсно вчинені суддями дисциплінарні проступки [197, с. 149].

На переконання Вищої ради правосуддя, першочерговим заходом щодо

вирішення зазначеної проблеми має стати масштабна роз’яснювальна робота

(головним чином, за участю громадських організацій) серед громадян –

учасників судових процесів – з метою їх інформування, що оскарження дій

судді та прийнятих ним судових рішень до Вищої ради правосуддя не може

вплинути на процесуальний результат розгляду відповідної судової справи

[197, с. 149].
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На нашу думку, важливе значення має також узагальнення Вищою

радою правосуддя власної дисциплінарної практики за окремими складами

дисциплінарних проступків з метою вироблення певних стандартів

застосування положень щодо дисциплінарної відповідальності судді, в тому

числі щодо підстав такої відповідальності, що може стати основою для

визначення наявності чи відсутності підстав подавати дисциплінарну скаргу

на суддю.

Недосконалою є і норма ч. 1 ст. 51 Закону України «Про Вищу раду

правосуддя», яка передбачає порядок оскарження рішення Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя, оскільки закріплює необхідність для

скаржника отримати дозвіл палати для здійснення цієї процедури. При цьому

порядок і підстави отримання дозволу Законом не передбачені. Вказана норма,

на нашу думку, потребує виключення як така, що значною мірою нівелює

право на оскарження рішень Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.

Важливою законодавчою новелою судової реформи є розширення

повноважень Вищої ради правосуддя щодо розгляду всіх дисциплінарних

проваджень стосовно суддів (так, до 30 вересня 2016 року дисциплінарні

провадження щодо суддів першої та другої інстанцій здійснювала Вища

кваліфікаційна комісія суддів України, а Вища рада юстиції мала відповідні

повноваження лише стосовно суддів вищих спеціалізованих судів та

Верховного Суду України). Сьогодні всі дисциплінарні провадження

сконцентровані виключно у Вищій раді правосуддя. Для їх розгляду у складі

Ради створено три Дисциплінарні палати (Перша та Друга – у складі 5 членів

Ради та Третя – у складі 6 членів (до 28 грудня 2017 року) Вищої ради

правосуддя), більшість членів у кожній із яких складають судді [197, с. 142]. У

разі, якщо з будь-яких причин у складі Дисциплінарної палати не може бути

забезпечена більшість суддів, відповідно до ч. 5 ст. 26 Закону України «Про

Вищу раду правосуддя» для розгляду дисциплінарного провадження

залучаються члени інших Дисциплінарних палат, які є суддями або суддями у

відставці [117].
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Ще однією важливою новелою Закону України «Про Вищу раду

правосуддя», покликаною забезпечувати неупереджений розгляд

дисциплінарних проваджень, є запровадження автоматизованого розподілу

справ у Вищій раді правосуддя: доповідач по дисциплінарній скарзі

визначається виключно автоматизованою системою розподілу справ [117,

ст. 32]. При цьому на виконання зауважень Європейського суду з прав людини

у Рішенні від 09 січня 2013 року (справа «Олександр Волков проти

України») [155, п. 115] ч. 3 ст. 50 Закону передбачає, що член Дисциплінарної

палати, який є доповідачем у справі, не бере участі в голосуванні під час

ухвалення рішення за результатами розгляду дисциплінарної справи [117].

Крім того, відповідно до п. 9.4 Регламенту Вищої ради правосуддя доповідач у

дисциплінарній справі не бере участі в обговоренні рішення в нарадчій

кімнаті [148]. Стаття 33 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»

регламентує процедуру відводу (самовідводу) члена Дисциплінарної палати,

який тим чи іншим чином може бути заінтересованим у результаті справи

[117], що також враховує зауваження Європейського суду з прав людини у

вказаній вище справі [155, п. 115].

Погоджуємось із позицією Вищої ради правосуддя, що особливості

формування органів, які розглядають справи щодо дисциплінарної

відповідальності суддів, та порядок здійснення ними своїх повноважень

повною мірою відповідають європейським стандартам та здатні гарантувати

професійність, незалежність і неупередженість розгляду дисциплінарних

справ [197, с. 143].

Новим Законом України «Про судоустрій і статус суддів» запроваджено

нові види дисциплінарних стягнень, які дають змогу застосовувати до суддів

дисциплінарні санкції з урахуванням пропорційності. А відповідно до ст. 109

Закону застосування принципу пропорційності передбачає також врахування

обставин, що пом’якшують або обтяжують відповідальність, зокрема особу

судді, ступінь його вини у вчиненні дисциплінарного проступку, наявність

інших дисциплінарних стягнень тощо [137].
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Важливою гарантією діяльності суддів, а також гарантією від їх

необґрунтованого звільнення, зокрема, є дія так званого функціонального

імунітету судді. Як вказує В.К Терьохін, суддівський імунітет – це

самостійний правовий інститут, що складається із сукупності норм, які

звільняють суддів від виконання окремих юридичних обов’язків та які

встановлюють особливі, ускладнені і відмінні від загальноприйнятих, правові

процедури притягнення до відповідальності з метою забезпечення

конституційного статусу суддів і належного виконання ними своїх функцій

[179, с. 29].

Слід відзначити, що європейські інституції послідовно виступають

проти надання судді повного імунітету від будь-якого кримінального

переслідування. КРЄС у Висновку № 3 (2002) до уваги Комітету Міністрів

Ради Європи щодо принципів та правил, які регулюють професійну поведінку

суддів, зокрема питання етики, несумісної поведінки та безсторонності [17, п.

52]), і Венеціанська комісія (Висновок щодо проекту Закону «Про внесення

змін до Конституції України щодо недоторканності народних депутатів

України та суддів» від 19 червня 2015 року № CDL-AD(2015)013 [25, п. 25])

відзначають, що судді не повинні отримувати вигоду від загальної

недоторканності, і у разі вчинення діяння, яке за будь-яких обставин

кваліфікується як кримінальне правопорушення (наприклад, отримання

хабара), не можуть користуватися імунітетом від притягнення до кримінальної

відповідальності. Водночас, судді повинні мати функціональний імунітет,

тобто «імунітет від дій, вчинених у ході виконання ними своїх

функціональних обов’язків».

У науковій літературі також відсутня єдина позиція стосовно імунітету

судді. Так, наприклад, Ю.І. Стецовський вважає, що суддівський імунітет є

порушенням конституційного принципу рівності всіх перед законом і судом

[177, с. 108-114]. На думку І.В. Бабій, суддівська недоторканність виступає

винятком із конституційного принципу рівності всіх перед законом і судом.

Держава висуває високі вимоги до судді, але при цьому вона повинна
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забезпечити йому додаткові гарантії при здійсненні ним своїх посадових

обов’язків. Недоторканність судді має бути не особистим привілеєм

громадянина, який обіймає посаду судді, а способом захисту його професійної

діяльності [7, с. 63]. Н.В. Шевелер справедливо зауважує, що сьогодні слід

відмовитися від позиції заперечення соціальної цінності імунітету суддів [195,

с. 80]. Погоджуємось із Л.В Бойцовою, що імунітет судді – не власне право,

дароване судді, він виправданий необхідністю закінчення судових процесів,

які в протилежному випадку були б нескінченними [11, с. 59].

Конституцією України (частини 3, 4 ст. 126) закріплено функціональний

імунітет суддів. Так, без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути

затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення

обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або

відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Суддю не

може бути притягнуто до відповідальності за ухвалене ним судове рішення, за

винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку [59].

Розробники зазначених законодавчих положень у Пояснювальній

записці до проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції

України (щодо правосуддя)» від 26 січня 2016 року відзначили, що

сформований таким чином інститут функціонального імунітету судді

забороняє притягнення його до кримінальної відповідальності за юридичну

позицію, викладену в судовому рішенні, оскільки наявність такого

унеможливлює незалежність судді та безсторонність. Водночас, суддя має

нести кримінальну чи дисциплінарну відповідальність за злочини (наприклад,

отримання неправомірної вигоди) та дисциплінарні проступки, що

опосередковано можуть впливати на юридичну позицію судді при здійсненні

ним правосуддя. Зокрема суддя може бути притягнутий до дисциплінарної

відповідальності у разі, якщо він порушує встановлені законом вимоги щодо

змісту судового рішення, не дає оцінки аргументам сторін, не викладає

обґрунтування свого рішення тощо [108].
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Проте слід зауважити, що позиція стосовно визначення наведеного рівня

захисту судді від кримінальної відповідальності як функціонального імунітету

судді є спірною. Зокрема Верховний Суд України у листі Голові Комітету

Верховної Ради України з питань забезпечення правоохоронної діяльності

стосовно проблемних питань Кримінального процесуального кодексу України

від 10 жовтня 2017 року № 20-2822/0/8-17 відзначив, що судді в Україні не

користуються жодним матеріальним імунітетом і можуть бути притягнуті до

кримінальної відповідальності за будь-яке кримінальне правопорушення під

час здійснення ними судочинства (у рамках розгляду конкретної судової

справи) [69].

Група держав проти корупції Ради Європи (GRECO) розрізняє два види

імунітетів: «імунітет від відповідальності», що означає відсутність

відповідальності за рішення, які приймаються представниками парламенту або

суддями, та «недоторканність-імунітет» або «процесуальний імунітет», який

захищає посадовця від судових переслідувань [21]. З метою забезпечення їх

незалежності судді в Україні користуються спеціальним правовим захистом

(недоторканністю) до моменту, коли їх вина у вчиненні кримінального

правопорушення буде доведена у встановленому законом порядку [59].

Важливо розуміти, що якщо суддівський імунітет звільняє суддю від

відповідальності за всі дії, які вчиняються ним у процесі виконання

функціональних обов’язків (відправлення правосуддя), за винятком вчинення

злочину або дисциплінарного проступку, то суддівська недоторканність

(«процесуальний імунітет») у жодному разі не означає «невідповідальності» і

не передбачає звільнення судді від відповідальності [197, с. 125].

Недоторканність виступає спеціальною гарантією, яка пов’язана із

спеціальним статусом судді та покликана забезпечити його незалежність до

моменту встановлення вини судді у вчиненні злочину (набрання законної сили

обвинувальним вироком суду).

Відповідно до попередньої редакції Конституції України (ч. 3 ст. 126)

суддя не міг бути затриманий чи заарештований до винесення обвинувального
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вироку судом, крім випадків надання згоди на таке затримання чи арешт

Верховною Радою України [57]. Водночас, Венеціанська комісія у спільному

висновку від 23 березня 2015 року № CDL-AD(2015)007 зазначала на

недоцільності залучення політичного органу до вирішення питання щодо

зняття недоторканності суддів та зауважила, що відповідна компетенція має

належати не Верховній Раді України, а справді незалежному органу судової

влади [174, п. 58]. Передача внаслідок проведення судової реформи

повноважень щодо вирішення питань позбавлення суддів недоторканності

незалежному органу суддівського врядування – Вищій раді правосуддя –

отримала позитивну оцінку Венеціанської комісії (висновок щодо проекту

Закону України «Про внесення змін до Конституції України щодо

недоторканності народних депутатів України та суддів» від 19 червня

2015 року № CDL-AD(2015)013) [25, пп. 24, 29].

Вища рада правосуддя вказує на наявність на практиці випадків

недодержання правоохоронними органами та судом вимог закону у

процедурах притягнення суддів до кримінальної відповідальності, що є

неприпустимим. Зокрема після набрання чинності новим судоустрійним

законодавством скасування повноважень Верховної Ради України щодо зняття

суддівської недоторканності помилково сприймалося як скасування

недоторканності судді в цілому, роль Вищої ради правосуддя як обов’язкового

механізму у цій процедурі не враховувалася. Посилаючись на положення

нового закону (ст. 49 ч. 2 п. 2), Генеральна прокуратура України зверталась до

суду із клопотанням про обрання стосовно судді, затриманого під час

вчинення злочину, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без

отримання згоди Вищої ради правосуддя [197, с. 126].

Відповідно, Вища рада правосуддя рішенням від 16 січня 2017 року

№ 15/0/15-17 ухвалила публічне звернення, в якому наголосила, що без згоди

Вищої ради правосуддя суддя може бути затриманий лише під час або відразу

ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, якщо таке

затримання є необхідним для попередження вчинення злочину, відвернення чи
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попередження наслідків злочину або забезпечення збереження доказів цього

злочину. Суддя має бути негайно звільнений, якщо мету такого затримання

(попередження вчинення злочину, відвернення чи попередження наслідків

злочину або забезпечення збереження доказів цього злочину) досягнуто.

Застосування до судді запобіжного заходу у виді утримання під вартою чи

домашнього арешту (в тому числі і у випадках затримання судді під час або

відразу після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину) до винесення

обвинувального вироку судом без згоди Вищої ради правосуддя є грубим

порушенням конституційних гарантій недоторканності судді [131].

Зазначене публічне звернення було негативно сприйнято Національним

антикорупційним бюро України, яке звинуватило Вищу раду правосуддя «у

спробі нівелювати судову реформу, покликану закріпити успіхи у боротьбі з

корупцією» [46]. Дійсно, Група держав проти корупції Ради Європи (GRECO)

вважає, що процесуальний імунітет «спричиняє труднощі для ефективної

боротьби з корупцією» [21, п. 21]. Зокрема процесуальний імунітет суддів

повинен захищати суддю не від кримінальних правопорушень, а лише від

фальшивих обвинувачень, висунутих проти судді з метою спричинення тиску

на нього/неї. В усіх інших випадках компетентний орган у межах судової

системи має позбавляти його процесуального імунітету. Попри це, як свідчить

досвід, в окремих випадках Рада суддів не позбавляє своїх колег

процесуального імунітету навіть тоді, коли немає ознак того, що на них

чиниться тиск, що є явним порушенням принципу рівності між суддями та

звичайними громадянами [197, с. 126-127].

Венеціанська комісія у висновку щодо проекту Закону «Про внесення

змін до Конституції України щодо недоторканності народних депутатів

України та суддів» від 19 червня 2015 року № CDL-AD(2015)013 відзначає, що

жорстких європейських стандартів щодо недоторканності суддів не існує. У

цьому питанні держава володіє значною свободою розсуду [25, п. 23]. На

переконання Комісії, у справі стосовно відстоювання питання про збереження

процесуального імунітету суддів головним питанням має бути існування
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реальної небезпеки того, що подібні фальшиві обвинувачення можуть бути

висунуті проти суддів, які представляють найбільш вразливий орган

державної влади [21, п. 26].

З урахуванням наведених висновків Венеціанської комісії в новому

законодавстві було визнано за необхідне зберегти недоторканність суддів, яка

нині закріплена на конституційному рівні (ст. 126 ч. 1 Конституції України).

Відповідні конституційні положення не отримали заперечень з боку

Венеціанської комісії [21, п. 51].

Вища рада правосуддя у щорічній доповіді 2017 року наголосила, що не

виступає проти притягнення суддів до відповідальності за вчинені ними

корупційні правопорушення, а вимагає виключно додержання обов’язкової,

конституційно визначеної процедури вирішення питань щодо утримування

суддів під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом

[197, с. 127].

У цьому контексті варто звернути особливу увагу на те, що під час

розгляду подання про надання згоди на утримання судді під вартою Вища рада

правосуддя діє у межах наданих законом повноважень і досліджує виключно

такі питання: 1) відповідності заявленого клопотання Генеральної

прокуратури України вимогам закону; 2) наявності/відсутності порушень

гарантій незалежності судді. Встановивши відсутність порушень закону та

гарантій суддівської незалежності, Вища рада правосуддя приймає рішення

про надання згоди на утримання судді під вартою, тим самим знімаючи із

судді недоторканність і дозволяючи уповноваженим на те органам (слідчому

судді) вирішувати щодо нього питання про обрання запобіжного заходу в

загальному порядку, беручи до уваги всі обставини справи [197, с. 130].

О.М. Овчаренко справедливо відзначає, що чинне законодавство

встановлює додаткові заходи по охороні особистості судді, що цілком

узгоджується із вітчизняними реаліями і світовою практикою забезпечення

недоторканності суддів. Механізм притягнення судді до кримінальної

відповідальності є однією з форм контролю за діяльністю носіїв судової влади.
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Його завданням має бути досягнення розумного балансу між такими

важливими засадами, як незалежність та недоторканність суддів і

відповідальністю суддів за власні рішення, дії або бездіяльність як у

службовій, так і в позаслужбовій діяльності [91, с. 18].

Вважаючи доцільним та обґрунтованим закріплення імунітету суддів,

водночас погоджуємось з Н.В. Шевелер, яка пропонує передбачити поряд з

нормами, що ускладнюють порядок притягнення суддів до відповідальності,

також норми, що гарантують дотримання принципу невідворотності

відповідальності. У склад правового імунітету суддів до таких норм можна

віднести, на думку вченої, норми, що передбачають можливість особистого

огляду судді з метою забезпечення безпеки інших людей; правило, відповідно

до якого після порушення кримінальної справи відносно судді оперативно-

розшукові заходи і слідчі дії проводяться в порядку, встановленому

кримінально-процесуальним законодавством [195, с. 81].

Окремою підставою припинення повноважень судді є набрання законної

сили обвинувальним вироком суду щодо нього за вчинення злочину. Зазначені

наслідки притягнення судді до кримінальної відповідальності, незалежно від

тяжкості правопорушення, були визначені Венеціанською комісією у

проміжному висновку щодо запропонованих змін до Конституції України в

частині правосуддя від 24 липня 2015 року № CDL-PI(2015)016 як досить

сувора практика, яка викликає питання в рамках Конвенції про захист прав

людини і основоположних свобод [144, п. 24]. Дійсно, не будь-який злочин

вчинений з умислом, крім того, вирок не завжди передбачає неможливість

продовжувати виконувати суддівські повноваження. З огляду на це,

пропонуємо п. 5 ч. 7 ст. 126 Конституції викласти у наступній редакції:

«Набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо судді за

вчинення ним умисного злочину».

Проблеми стосовно притягнення суддів до кримінальної

відповідальності за постановлення завідомо неправосудного вироку, ухвали

або постанови вже розглядалася нами вище. Як наголошується Вищою радою
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правосуддя, передбачена ст. 375 Кримінального кодексу України можливість

притягнення судді до кримінальної відповідальності за кримінальне

правопорушення під час здійснення ним судочинства (у рамках розгляду

конкретної судової справи) на цей час дуже активно використовується

правоохоронними органами як засіб тиску на суддю з метою прийняття

певного рішення у справі (наприклад, рішення Вищої ради правосуддя «Про

вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету

правосуддя за повідомленням судді окружного адміністративного суду міста

Києва Літвінової А.В. про втручання в її діяльність як судді щодо здійснення

правосуддя» від 23 листопада 2017 року № 3761/0/15-17 [115]).

За даними Генеральної прокуратури України протягом 2017 року було

зареєстровано 517 кримінальних правопорушень за ознаками постановлення

суддею завідомо неправосудного вироку, ухвали або постанови (для

порівняння: у 2016 році було зареєстровано 374 таких кримінальних

правопорушення, у 2015 році – 388, у 2014 році – 220). Із зазначених

517 кримінальних проваджень закрито лише 232, ще 6 кримінальних

проваджень з обвинувальним актом було направлено до суду. Таким чином, на

кінець 2017 року правоохоронні органи здійснювали досудове розслідування

279 кримінальних проваджень, у яких дії суддів щодо відправлення

правосуддя оцінюються поза передбаченими законом процедурами

апеляційного оскарження. Як правило, у таких кримінальних провадженнях

суддів викликають для дачі пояснень, допиту як свідків, в тому числі щодо

вчинюваних ними під час розгляду справ процесуальних дій та прийнятих

рішень, що грубо порушує основні гарантії незалежності суддів [197, с. 161].

При цьому факт наявності кримінального провадження робить

вразливою до зовнішнього тиску будь-яку людину, яка незалежно від

обґрунтованості відповідної заяви про вчинення кримінального

правопорушення переживатиме щодо можливого притягнення її до

кримінальної відповідальності. Водночас, суддя у такій ситуації зобов’язаний

здійснювати свої повноваження, а саме: 1) розглядати справу, стороною якої
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заявлено про вчинення суддею злочину; 2) розглядати клопотання про

застосування заходів кримінального провадження, які вносяться тими

органами досудового розслідування, якими розслідується і кримінальне

провадження щодо дій судді; 3) розглядати скарги на дії чи бездіяльність тих

органів досудового розслідування, якими розслідується кримінальне

провадження щодо дій судді [197, с. 161].

При цьому попри те, що особливий статус судді і характер виконуваних

ним функцій мають зумовлювати максимально швидке проведення

розслідування будь-яких повідомлень про злочин, заявлених стосовно судді,

розумні строки досудового розслідування кримінальних проваджень за ст. 375

Кримінального кодексу України правоохоронними органами не

забезпечуються. Як конкретний приклад можна навести ситуацію із суддею

Солом’янського районного суду міста Києва, щодо якого двічі у 2015 році

вносились відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення

кримінального правопорушення, передбаченого ст. 375 Кримінального

кодексу, але протягом трьох років справа не розслідується, про підозру судді

не повідомлено, справу не закрито. При цьому стосовно  судді проводяться

негласні слідчі дії, результати яких оприлюднюються у засобах масової

інформації [197, с. 161-162].

Отже, ще раз приходимо до висновку щодо необхідності реформування

законодавства в частині притягнення суддів до кримінальної відповідальності

за винесення завідомо неправосудного рішення – визначення критеріїв

неправосудності рішення або ліквідації ст. 375 Кримінального кодексу

України.

Надзвичайно актуальним у зв’язку з проведенням судової реформи є

питання належного забезпечення гарантій для суддів у зв’язку із змінами в

судовій системі. Відповідно до п. 31 Монреальської універсальної декларації

щодо незалежності правосуддя розпуск суду не повинен впливати на суддів,

що працюють у ньому. У такому випадку вони обов’язково повинні бути

переведені до інших судів того самого рівня [84].
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Внаслідок ліквідації Верховного Суду України та вищих

спеціалізованих судів 105 суддів фактично втратили місце роботи. З метою

забезпечення гарантій незмінюваності ч. 3 ст. 82 Закону «Про судоустрій і

статус суддів» передбачено переведення таких суддів без конкурсу до інших

судів. Водночас, очевидно, що у цій ситуації не може бути забезпечене

переведення суддів до судів того самого рівня внаслідок відсутності таких

судів [197, с. 82]. Відповідно, 03 жовтня 2017 року до Закону України «Про

судоустрій і статус суддів» були внесені зміни, що передбачили можливість

примусового переведення судді у разі ліквідації суду до іншого суду того

самого або нижчого рівня [120]. При цьому незгода на переведення до іншого

суду у разі ліквідації чи реорганізації суду, в якому суддя обіймає посаду, є

підставою для звільнення судді, яка була проаналізована в попередньому

підрозділі дисертації.

Як зауважує Венеціанська комісія у висновку щодо пропозицій внесення

змін до законопроекту «Про внесення змін до Конституції України щодо

посилення гарантій незалежності суддів» від 10 грудня 2013 року № CDL-

AD(2013)034, багато залежить від пропозицій щодо переведення, зроблених

судді, та їх термінів. Цілком можливо, що в момент ліквідації чи реорганізації

суду буде відсутня відповідна посада для переведення, але незабаром після

цього така посада стане доступною. На переконання Комісії, перед

звільненням суддя повинен отримати більше, ніж одну пропозицію з

переведення, а при наданні таких пропозицій мають враховуватися

перспективи майбутнього виходу на пенсію суддів інших судів [26, п. 29].

Зазначені питання є надзвичайно актуальними в контексті відсутності на

цей час будь-якого документа, яким би визначалися загальні засади та

конкретна процедура здійснення переведення судді у разі ліквідації,

реорганізації або припинення роботи суду. Слід зважати на те, що переведення

суддів у зв’язку із ліквідацією судів у 2018 році набудуть масового характеру,

при цьому відсутність детального порядку здійснення таких переведень не
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дозволить контролювати належне забезпечення гарантій суддівської

незалежності у кожному конкретному випадку [197, с. 83].

У даному контексті надзвичайно актуальною є пропозиція Вищої ради

правосуддя, відповідно до якої необхідно терміново опрацювати спільно з

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України проблемні аспекти процедур

переведення судді до іншого суду у випадках реорганізації, ліквідації або

припинення роботи суду, в якому суддя обіймає посаду, з подальшим, за

необхідності, нормативним закріпленням цих процедур у регламентах Вищої

кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя [197, с. 83].

Висновки до розділу 3

1. Припинення трудового договору – це система правових механізмів,

які обумовлюють закінчення трудового договору та припинення трудових

правовідносин між його сторонами. З огляду на те, що припинення

повноважень судді є підставою для припинення його трудових правовідносин

із відповідним судом, при припиненні повноважень припиняється дія

трудового договору із суддею. Проте, регламентуючи звільнення судді з

посади у главі 1 розділу VII Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,

законодавець не вказує на припинення трудових правовідносин судді за

аналогією з регламентацією припинення повноважень у главі 1 розділу VII

Закону, що є недоліком законодавчої техніки та потребує виправлення.

2. Юридичні факти як підстава припинення трудових правовідносин

суддів включають дії та події, водночас, частина законодавчо визначених

підстав включає юридичний склад як сукупність юридичних фактів, дій та/або

подій (припинення суддею громадянства України; незгода на переведення до

іншого суду у разі ліквідації чи реорганізації суду, в якому суддя обіймає

посаду; набрання законної сили рішенням суду про визнання судді безвісно

відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено

дієздатним).
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3. Підстави для припинення трудових правовідносин із суддями,

визначені ст. 126 Конституції України, носять вичерпний характер і

розширювальному тлумаченню не підлягають. Лише вказані підстави можуть

бути покладені в основу припинення повноважень судді або звільнення його з

посади, в протилежному випадку можливе визнання його незаконним Порядок

припинення повноважень судді та звільнення його з посади також

регламентований законодавством і його дотримання має аналогічне значення,

як і наявність законних підстав для припинення трудових правовідносин.

4. Крім особливостей трудової правосуб’єктності суддів на етапі

прийняття на роботу, існує також специфіка і щодо припинення трудових

правовідносин. Якщо загальні норми трудового права України не

передбачають граничного вікового обмеження трудової правосуб’єктності, то

для суддів вона встановлена і складає 65 років. На основі вивчення

зарубіжного досвіду пропонуємо передбачити диференційований граничний

вік кандидата на посаду судді, який залежить від наявності чи відсутності

відповідного юридичного стажу: наукового, практичного, суддівського.

5. Підставою для звільнення судді з посади  згідно із ст. 126 Конституції

України є неспроможність судді виконувати повноваження за станом здоров’я.

При цьому у ст. 113 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» її

вказано як підставу «звільнення судді з посади за станом здоров’я»,

відповідно, назву цієї підстави у Законі слід привести у відповідність до

конституційного визначення.

Оскільки Законом України «Про судоустрій і статус суддів» не

конкретизовано, що є тривалим часом, протягом якого суддя не має

можливості виконувати повноваження за станом здоров’я, необхідно

застосовувати відповідні положення трудового законодавства. З метою

уникнення суперечностей пропонуємо викласти ч. 2 ст. 113 Закону України

«Про судоустрій і статус суддів» в наступній редакції: «Якщо стан здоров’я

судді не дає йому змоги протягом тривалого часу або постійно здійснювати

свої повноваження, Вища рада правосуддя ухвалює рішення про звільнення
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судді з посади. (Під тривалим часом для цілей цієї статті мається  на увазі

термін, який перевищує чотири місяці, крім випадків, коли законодавством

встановлено більш тривалий строк збереження місця на посаді при певному

захворюванні)».

6. Підставою звільнення судді з посади є порушення ним вимог щодо

несумісності. Вважаємо, що обсяг несумісності, передбачений для народних

депутатів України, повинен бути встановлений у Конституції України і для

суддів.

7. Вища рада правосуддя ухвалює рішення про звільнення судді з посади

за власним бажанням лише після попереднього з’ясування дійсного

волевиявлення судді стосовно того, чи не має місце сторонній вплив на нього

або примус. Вважаємо, що відповідна перевірка повинна здійснюватись також

під час розгляду Вищою радою правосуддя заяви про відставку судді, подання

якої може відбуватись під тиском і не відповідати дійсному волевиявленню

судді.

8. В аспекті підстав для припинення повноважень судді слід відзначити,

що гарантією для суддів є необхідність, в більшості випадків, вступу в силу

законного рішення суду (або Указу Президента України щодо припинення

повноважень внаслідок припинення громадянства України або набуття суддею

громадянства іншої держави) або настання незмінюваного юридичного факту

– досягнення суддею 65 років чи смерть судді.

9. Основною юридичною гарантією при звільненні суддів з посади є

його здійснення виключно Вищою радою правосуддя, без впливу інших

суб’єктів, в тому числі органів державної влади. При цьому повноваження

Вищої ради правосуддя щодо процедури звільнення суддів чітко визначені

законодавством, а також передбачено процедуру оскарження рішень Ради при

звільненні судді за будь-якою з підстав.

10. Необхідним є узагальнення Вищою радою правосуддя власної

дисциплінарної практики за окремими складами дисциплінарних проступків з

метою вироблення певних стандартів застосування положень щодо
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дисциплінарної відповідальності судді, в тому числі щодо підстав такої

відповідальності, що може стати основою для визначення наявності чи

відсутності підстав подавати дисциплінарну скаргу на суддю.
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ВИСНОВКИ

У дисертаційному дослідженні представлене теоретичне узагальнення

та нове вирішення наукового завдання, що полягає у вдосконаленні правових

засад та нормативно-правового регулювання механізму виникнення, зміни та

припинення трудових правовідносин суддів у контексті судової реформи.

Основними науковими і практичними результатами роботи є такі висновки і

пропозиції:

1. Суддівський корпус України – це сукупність осіб, що здійснюють

правосуддя, – суддів та у визначених випадках присяжних. Вужчим за

змістом слід вважати поняття «корпус професійних суддів», куди слід

віднести лише суддів, які відповідно до вимог Закону України «Про

судоустрій і статус суддів» пройшли професійний відбір та трудовою

функцією яких є здійснення правосуддя.

2. Нормативно визначені вимоги до кандидатів на посаду судді

потребують удосконалення на основі використання міжнародних стандартів.

Добір суддів повинен проходити з урахуванням індивідуальних особливостей

претендента на зайняття відповідної посади, його професійних, ділових

якостей. Запропоновано передбачити диференційований граничний вік

кандидата на посаду судді залежно від наявності чи відсутності відповідного

юридичного стажу: наукового, практичного, педагогічного.

Запропоновано внести зміни до п. 6 ст. 69 Закону України «Про

судоустрій і статус суддів» та викласти його у такій редакції: «Стажем

професійної діяльності у сфері права для цілей цього закону є час фактичної

професійної діяльності особи за спеціальністю після здобуття нею вищої

юридичної освіти».

3. В аспекті такої обмежувальної вимоги щодо кандидата на посаду

судді як наявність незнятої чи непогашеної судимості запропоновано

встановити виняток – судимість за корупційні правопорушення, яка повинна



204

бути підставою для обмеження участі таких осіб у доступі до здійснення

правосуддя.

Рекомендується систематизувати перелік властивостей та якостей,

якими повинен володіти кандидат на посаду судді, сформувавши та

нормативно закріпивши професіограму судді з метою використання при

доборі кандидатів на посаду суддів України. Визначення моральних якостей

для кандидата на посаду судді запропоновано встановити більш чітко, за

аналогією із вимогами до педагогічних працівників, що закріплені у Законі

України «Про освіту».

4. З метою підвищення ефективності результатів спеціальної

підготовки кандидатів на посаду судді необхідно розробити довгострокову

програму підготовки суддівських кадрів і удосконалити існуючу науково-

методичну базу для підготовки суддів у Національній школі суддів України.

Обґрунтовано, що ефективною формою навчання для кандидатів на

посаду судді є лише очна форма, тому заочну доцільно передбачити в

законодавстві лише для осіб, які проходять перепідготовку або підвищення

кваліфікації. Запропоновано збільшити строк спеціалізованої професійної

підготовки, встановивши його диференціацію: для осіб, які мають

професійний досвід, пов’язаний із судовою діяльністю, – 1 рік, для осіб без

спеціального досвіду роботи – 2 роки.

5. Трудові правовідносини суддів виникають під впливом сукупності

юридичних фактів (фактичного складу), серед яких трудовий договір не має

вирішального значення.

Поділ юридичних фактів на умови та підстави проводиться за

критерієм їх значимості для спричинених ними правових наслідків. Умовами

виникнення трудових правовідносин із суддями виступають закріплені

нормативно правові вимоги до суддів та нормативний порядок їх

призначення на посади. Підставами виникнення трудових правовідносин із

суддями є те головне, на чому ґрунтуються такі правовідносини, тобто

відповідні юридичні факти.
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До юридичних фактів-підстав виникнення трудових правовідносин із

суддями віднесено наступні: 1) Указ Президента України про призначення

судді на посаду, який є оформленням трудового договору судді; 2)

зарахування судді до штату відповідного суду на підставі трудового

договору, який із суддями укладається в усній формі.

До юридичних умов виникнення трудових правовідносин належать

такі: 1) заява кандидата на посаду судді до Вищої кваліфікаційної комісії

суддів України; 2) рішення ВККС України  про допуск до наступного етапу

відбору; 3) рішення ВККС України  за результатами спеціальної перевірки

про направлення для проходження спеціальної підготовки в Національній

школі суддів України; 4) рішення Національної школи суддів України щодо

кандидатів, які пройшли спеціальну підготовку; 5) результати

кваліфікаційного іспиту; 6) рішення ВККС України  про зарахування до

резерву на заміщення вакантних посад суддів; 7) рекомендація ВККС

України  про призначення кандидата суддею; 8) подання Вищої ради

правосуддя Президентові України про призначення судді на посаду; 9)

складення суддею присяги. Вказані юридичні факти безпосередньо не

призводять до виникнення трудових відносин, хоча є умовами проходження

кандидатом добору на посаду судді та видання на цій основі Указу

Президента України, який і є основним юридичним фактом для виникнення

трудових правовідносин із суддею.

Фактичний склад (складний юридичний склад) для виникнення

трудових правовідносин із суддями – це нормативно встановлена система

юридичних фактів, необхідних для зайняття посади судді. Фактичний склад

як підстава виникнення трудових правовідносин із суддями включає такі

юридичні факти: 1) проходження спеціальної перевірки; 2) проходження

спеціальної підготовки; 3) складання кваліфікаційного іспиту; 4)

проходження конкурсного відбору; 5) призначення на вакантну посаду

(укладення трудового договору).



206

6. Призначення на посаду не можна ототожнювати лише з Указом

Президента України, оскільки він не приймає рішення щодо відповідності

судді займаній посаді, а лише «узаконює» відповідне рішення Вищої

кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя. Правова

категорія «призначення судді на посаду» означає надання рекомендації

(подання) на право заміщення вакантної посади судді уповноваженим

органом – Вищою радою правосуддя – відповідно до рекомендації Вищої

кваліфікаційної комісії суддів України, яке підлягає подальшому

погодженню Президентом України шляхом видання відповідного Указу. У

зв’язку з цим запропоновано передати остаточне право на призначення

суддів на посаду Вищій раді правосуддя.

7. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» не визначає

правових наслідків відмови судді від складання присяги. Запропоновано

передбачити норму за аналогією із державними службовцями, встановивши,

що у разі відмови особи від складення Присяги судді, вона вважається такою,

що відмовилася від зайняття посади судді, і акт про її призначення на посаду

скасовується суб’єктом призначення. У такому разі застосовується

відкладене право другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття

вакантної посади судді. Якщо конкурсною комісією такого кандидата не

визначено, проводиться повторний конкурс.

8. Окремі етапи добору та призначення на посаду судді, визначені

законодавством, доцільно об’єднати з метою спрощення процедури

формування суддівського корпусу. Так, визначені законом перші два етапи

прийняття рішення ВККС України про оголошення добору кандидатів на

посаду судді та розміщення відповідної інформації на своєму офіційному

веб-сайті цілком логічно об’єднати в один етап. Без відповідного рішення

ВККС України процедура добору в принципі не може бути розпочата, тоді як

без доведення інформації про конкурс до відома потенційних кандидатів

порушуються ключові принципи судової системи – гласність та публічність.



207

9. Поняття «конкурс на заміщення вакантної посади судді» можна

визначити як спеціальний спосіб добору професійних суддів, що передбачає

оцінку ділових та особистих моральних якостей претендента на засадах

об’єктивності, гласності, змагальності та недискримінації з метою перевірки

відповідності особи вимогам, що ставляться для зайняття посади судді та

забезпечення зайняття посади кращим з кандидатів. Конкурс на заміщення

вакантної посади судді, в сукупності з іншими етапами добору суддів, є

правовим засобом, що покликаний забезпечити ефективний відбір кращих

кандидатів, неупередженість, гласність та рівність учасників добору.

До основних засад проведення конкурсу на заміщення вакантної

посади судді належать: 1) гласність, публічність та відкритість, що полягає в

доступності для усіх кандидатів інформації про конкурс, умови та строки

його проведення; 2) обрання найкращих кандидатів на відповідні посади.

На основі аналізу законодавчих положень до етапів проведення

конкурсу слід віднести: 1) прийняття рішення ВККС України про проведення

конкурсу; 2) публікацію оголошення про проведення конкурсу в друкованих

засобах масової інформації та на офіційних веб-порталах; 3) волевиявлення

кандидатів для участі в конкурсі шляхом подання заяви та визначених ВККС

України документів; 4) розгляд ВККС України поданих кандидатами

документів та прийняття рішення про допуск або недопуск до участі

кандидатів у конкурсі; 5) спеціальну перевірку щодо кандидата; 6)

кваліфікаційне оцінювання та визначення рейтингу кандидата для участі у

конкурсі; 7) встановлення  результатів конкурсу, що полягає у визначенні

учасника конкурсу, який має вищу позицію за рейтингом.

За результатами проведення конкурсу ВККС України надсилає до

Вищої ради правосуддя відповідно до кількості вакантних посад суддів

рекомендації про призначення кандидатів суддями або щодо переведення

відповідного судді до іншого суду. Вказаний етап відноситься до процедури

добору суддів, однак  не є частиною конкурсу на заміщення вакантних посад.
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10. Класифікація переведень суддів залежно від волевиявлення

включає наступні види: 1) за згодою судді: а) переведення за результатами

конкурсу на заміщення вакантної посади судді, б) тимчасове переведення як

відрядження у зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя у відповідному

суді, виявленням надмірного рівня судового навантаження у відповідному

суді, припиненням роботи суду, пов’язаним зі стихійним лихом, військовими

діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними

обставинами; 2) без згоди судді: а) переведення у випадках реорганізації,

ліквідації або припинення роботи суду, у якому такий суддя обіймає посаду

судді, б) переведення в порядку дисциплінарної відповідальності.

11. Основними гарантіями для заохочення суддів реалізовувати

суддівську кар’єру визначено: 1) встановлення та гарантування права на

просування по службі шляхом закріплення в Законі України «Про судоустрій

і статус суддів» права подати заяву для проведення кваліфікаційного

оцінювання; 2) регламентацію заохочень, що впливають на суддівську

кар’єру (право на зайняття адміністративної посади в суді або посади в

органах суддівського самоврядування; право на переведення судді до суду

вищого рівня або суду іншої спеціалізації); 3) існування матеріальних

заохочень (доплата за вислугу років, перебування на адміністративній посаді

в суді, вища оплата праці в судах вищих рівнів).

12. На підставі класифікації юридичних фактів як підстав припинення

трудових правовідносин суддів запропоновано внести зміни до ст. 126

Конституції України, відповідно до яких підставами для припинення

повноважень судді визначити: 1) неспроможність виконувати повноваження

за станом здоров’я; 2) незгоду на переведення до іншого суду у разі ліквідації

чи реорганізації суду, в якому суддя обіймає посаду. Підставами для

звільнення судді встановити: 1) припинення громадянства України або

набуття суддею громадянства іншої держави; 2) набрання законної сили

обвинувальним вироком щодо судді за вчинення ним злочину.
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13. До подій як підстави припинення трудових правовідносин суддів

слід відносити: 1) досягнення суддею шістдесяти п’яти років; 2)

неспроможність виконувати повноваження за станом здоров’я; 3) смерть

судді.

Дії як підставу припинення трудових правовідносин суддів можна

класифікувати на ті, що відбуваються внаслідок: 1) волевиявлення самого

судді: а) припинення громадянства України або набуття суддею

громадянства іншої держави, б) подання заяви про відставку або про

звільнення з посади за власним бажанням, в) незгода на переведення до

іншого суду у разі ліквідації чи реорганізації суду, в якому суддя обіймає

посаду; 2) волевиявлення роботодавця або уповноважених осіб: а)

порушення суддею вимог щодо несумісності, б) вчинення істотного

дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками,

що є несумісним із статусом судді або виявило його невідповідність займаній

посаді, в) порушення обов’язку підтвердити законність джерела походження

майна; 3) волевиявлення третіх осіб: а) набрання законної сили рішенням

суду про визнання судді безвісно відсутнім або оголошення померлим,

визнання недієздатним або обмежено дієздатним, б) набрання законної сили

обвинувальним вироком щодо судді за вчинення ним злочину.

14. Виходячи з різних правових наслідків, пропонується передбачити

як окремі підстави припинення повноважень судді внаслідок таких обставин:

1) набрання законної сили рішенням суду про визнання судді безвісно

відсутнім або оголошення померлим; 2) набрання законної сили рішенням

суду про визнання судді недієздатним або обмежено дієздатним.

Скасування рішення суду про визнання судді безвісно відсутнім або

оголошення померлим повинно скасовувати і рішення про припинення його

повноважень. У разі неможливості поновлення на роботі судді в тому суді, де

він виконував повноваження, Вища рада правосуддя зобов’язана за його

згодою перевести його до іншого суду. Вказані пропозиції потребують
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закріплення в Законі України «Про судоустрій і статус суддів» як додаткова

гарантія для суддів.

Суддя, який за рішенням суду був визнаний обмежено дієздатним або

недієздатним, при поновленні дієздатності може в подальшому виконувати

суддівську діяльність лише після повторного проходження професійного

добору.

15. Необхідною є регламентація на підзаконному нормативно-

правовому рівні критеріїв визнання стану здоров’я суддів таким, що не

дозволяє здійснювати суддівські повноваження, порядку надання медичного

висновку, його форми, що є важливою гарантією реалізації права судді на

звільнення з посади за станом здоров’я.

Запропоновано надати Вищій раді правосуддя право ініціювати

звільнення судді як такого, що неспроможний виконувати повноваження за

станом здоров’я. Також необхідно на нормативному рівні передбачити

обов’язковий щорічний медичний огляд для суддів усіх рівнів, за

результатами якого суддя теж може бути звільнений з посади за станом

здоров’я.

16. Категорію «грубе чи систематичне нехтування обов’язками

суддею» як підставу звільнення суддів можна вважати істотним

дисциплінарним проступком, при цьому розмежування вказаних понять

законодавцем не наведено. Запропоновано залишити підставою для

звільнення судді вчинення істотного дисциплінарного проступку,

несумісного із статусом судді.

Також обґрунтована доцільність не передбачати порушення суддею

обов’язку підтвердити законність джерела походження майна як

відокремлену підставу для звільнення судді з посади, а визначити серед

переліку фактів, що є істотним дисциплінарним проступком.

17. Запропоновано додатково передбачити в законодавстві право судді

на відставку у випадку неспроможності виконання професійних обов’язків за

станом здоров’я як гарантію для суддів, звільнення яких відбувається без їх
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волевиявлення. Крім того, серед підстав для відставки судді рекомендується

закріпити смерть судді, як було передбачено попереднім законодавством.

18. Звільнення судді з посади у разі ліквідації чи реорганізації суду, в

якому суддя обіймає посаду, повинно відбуватись лише у випадку незгоди

судді на його переведення до іншого суду відповідної спеціалізації та рівня, а

в разі відсутності вакантної посади судді в такому суді – незгоди на

переведення до будь-якого іншого суду. Доцільно передбачити перебування

такого судді за його згодою в резерві суддів, якщо на момент ліквідації або

реорганізації суду вакантні посади в іншому будуть відсутні. В такому

випадку при появі вакансій суддя може зайняти відповідну посаду поза

конкурсом.

19. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів

України щодо підвищення пенсій» від 3 жовтня 2017 року передбачає, що у

разі, якщо після здійснення перерахунку за новими правилами розмір пенсії

судді буде більшим, ніж отримуване ним щомісячне довічне грошове

утримання, проводиться автоматичне, без звернення судді, переведення

виплати його пенсії на загальні умови. Вказана норма нівелює право судді на

вибір отримання пенсії або довічного грошового утримання та порушує

юридичні гарантії реалізації права судді на відставку і потребує скасування.

20. Запропоновано повернути Вищій кваліфікаційній комісії суддів

право розглядати дисциплінарні провадження щодо суддів, а оскарження

відповідних рішень ВККС закріпити за Вищою радою правосуддя, оскільки

наявність обох повноважень у Вищої ради правосуддя зумовлює поєднання в

одному органі функцій дисциплінарного і контролюючого органу.
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