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АНОТАЦІЯ 

 

Косткіна Ю.О. Правовий статус Вищої ради правосуддя. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України. – Київ, 2017. 

Підготовка дисертації здійснювалась в Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка. Захист дисертації відбудеться в Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка. 

В дисертації аналізуються теоретико-методологічні та організаційно-правові 

засади правового статусу Вищої ради правосуддя. 

Об’єктом дисертаційного дослідження визначено організацію та діяльність 

Вищої ради правосуддя. 

Предметом дослідження є правовий статус Вищої ради правосуддя. 

Метою дисертаційного дослідження є вирішення наукового завдання щодо 

розробки теоретичних, правових та праксеологічних засад правового статусу Вищої 

ради правосуддя. 

Для реалізації поставленої мети автором в комплексі використовуються 

діалектичний, історико-правовий, компаративістський, формально-логічний 

(догматичний), системно-структурний методи, метод системного аналізу, 

соціологічні, статистичні та інші методи, підходи і прийоми наукового пізнання, 

низка емпіричних даних.  

У роботі формулюється наукова новизна отриманих результатів, яка полягає в 

тому, що дисертація є спеціальним комплексним дослідженням, в якому вперше, 

після проведення судової реформи 2016 року, в результаті якої було реорганізовано 

Вищу раду юстиції у якісно новий орган – Вищу раду правосуддя, було 

проаналізовано та обґрунтовано правовий статус Вищої ради правосуддя. 
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Визначаються етапи виникнення та розвитку Вищої ради правосуддя. 

Висвітлюється зарубіжний досвід діяльності аналогічних органів, а також 

проводиться аналіз положень національного законодавства, якими регламентовано 

діяльність Вищої ради правосуддя, на відповідність до міжнародних стандартів у 

сфері судочинства.  

Розкривається поняття та зміст правового статусу Вищої ради правосуддя. 

Визначаються особливості правового статусу Вищої ради правосуддя як органу 

суддівського врядування, а також досліджується управлінська та контрольна 

природа повноважень зазначеного органу. Аргументується необхідність 

конкретизації у законодавстві України правового статусу Вищої ради правосуддя як 

органу державної влади зі спеціальним статусом, що входить до системи правосуддя 

України. З огляду на наукову цінність, висвітлюється доктринальна полеміка 

стосовно правового статусу Вищої ради юстиції, яка в подальшому була 

реорганізована у Вищу раду правосуддя, проводиться порівняльний аналіз 

нормативного регулювання та практики діяльності зазначених органів.  

Здійснюється аналіз статусу Вищої ради правосуддя на відповідність 

критеріям поняття «суд», що вироблені міжнародною практикою. В аспекті 

дослідження питання чи є Вища рада правосуддя квазісудовим органом, 

акцентується увага на відсутності можливості сьогодні в повній мірі оцінити чи є 

даний орган незалежним і безстороннім de facto, адже він все ще діє в попередньому 

складі (в складі Вищої ради юстиції). 

Класифікуються за суб’єктним складом взаємозв’язки Вищої ради правосуддя 

з іншими суб’єктами права, визначаються напрями їх подальшої взаємодії за 

критерієм функціонального призначення. 

У дисертації досліджуються, класифікуються та диференціюються 

повноваження Вищої ради правосуддя, проводиться детальний аналіз порядку їх 

реалізації. Висвітлюється порядок проведення засідань Вищої ради правосуддя та 

порядок прийняття та оскарження її рішень. 
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Формулюються такі поняття як: «суддівське врядування», «організаційно-

правове забезпечення діяльності Вищої ради правосуддя», «адміністрування Вищої 

ради правосуддя» та «секретаріат Вищої ради правосуддя».  

Здійснюється критичний аналіз порядку реалізації Вищою радою правосуддя 

наданих їй законодавством України повноважень, а саме: у сфері формування 

суддівського корпусу та кар’єри суддів; щодо притягнення суддів та прокурорів до 

відповідальності; у сфері забезпечення незалежності суддів та авторитету 

правосуддя; у сфері організаційного та інформаційного забезпечення 

функціонування органів і установ системи правосуддя; інших повноважень. 

Висвітлюється порядок формування складу Вищої ради правосуддя, вимоги та 

обмеження щодо її членів, структура даного органу. Окрема увага приділяється 

дослідженню питання функціонування Дисциплінарних палат Вищої ради 

правосуддя та їх складу.  

Розкриваються особливості організаційно-правового забезпечення діяльності 

Вищої ради правосуддя та її адміністрування. Визначається перелік 

адміністративних посад у структурі Вищої ради правосуддя. Диференціюються 

повноваження Голови Вищої ради правосуддя, керівника секретаріату та їх 

заступників. 

Надаються пропозиції щодо вдосконалення норм чинного законодавства 

України, які забезпечують функціонування Вищої ради правосуддя. Розкривається 

практичне значення одержаних у дисертації результатів та напрями їх використання 

в науково-дослідницькій, правотворчій, правозастосовній діяльності та навчальному 

процесі.  

Ключові слова: Вища рада правосуддя, правовий статус, суддівське 

врядування, організаційно-правове забезпечення, адміністрування. 

  

SUMMARY 

 

Kostkina Yu.O. The legal status of the High Council of Justice. - Qualifying 

scientific work on the rights of manuscripts. 
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Thesis for the obtaining Candidate of Law scientific degree in the specialty 12.00.10 

– judiciary; public prosecution and advocacy. –Taras Shevchenko National University of 

Kyiv. Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2017. 

The Thesis was prepared at Taras Shevchenko National University of Kyiv. The 

defense of the dissertation will be held at Taras Shevchenko National University of Kyiv. 

The Thesis analyzes theoretical and methodological, organizational and legal 

principles of the legal status of the High Council of Justice. 

The object of the Thesis is the organization and functioning of the High Council of 

Justice. 

The subject of research is the legal status of the High Council of Justice. 

The purpose of the Thesis is to solve the scientific task of developing the theoretical, 

legal and praxological principles of the legal status of the High Council of Justice. 

For achieving this goal, the author uses combination dialectical, historical, 

comparative, formal-logical (dogmatic), system-structural methods, the method of system 

analysis, sociological, statistical and other methods, approaches and techniques of 

scientific knowledge, a series of empirical data. 

The Thesis formulates the scientific novelty of the results obtained, which consists 

in the fact that the Thesis is a special comprehensive study, which, for the first time after 

the judicial reform held in 2016 in Ukraine, which had as the result the reorganization of 

the High Council of Justice into a qualitatively new body - the new High Council of 

Justice, was analyzed and the legal status of the new High Council of Justice is 

substantiated. 

The stages of the rising and formation of the High Council of Justice are 

determined. The foreign experience of similar bodies is covered, as well as the analysis of 

the provisions of the national legislation which regulates the activities of the High Council 

of Justice, in accordance with international standards in the field of legal proceedings.  

The concept and content of the legal status of the High Council of Justice are 

revealed. The peculiarities of the legal status of the High Council of Justice as a body of 

judge's governance are determined, as well as the managerial and controlling nature of the 

authority of the said body is investigated. The necessity of specifying in the legislation of 
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Ukraine of legal status of the High Council of Justice as a body of state power with a 

special status, which is part of the system of justice of Ukraine, is argued. Given the 

scientific value, the doctrinal polemics concerning the legal status of the High Council of 

Justice, which was subsequently reorganized into the new High Council of Justice, is 

being reviewed, a comparative analysis of normative regulation and practices of these 

bodies is conducted. 

The analysis of the status of the High Council of Justice for compliance with the 

criteria of the definition of «court», developed by international practice, is fulfilled. In the 

aspect of studying the question is whether the High Council of Justice is a quasi-judicial 

body, it is noted that there is no possibility today to fully assess whether this body is 

independent and impartial de facto, because it is still in effect in the previous composition 

(within the previous High Council of Justice). 

The relationship between the High Council of Justice and other subjects of law are 

classified according to the subject structure, the directions of their further interaction 

according to the criterion of functional purpose are determined. 

In the Thesis, the powers of the High Council of Justice are analyzed, classified and 

differentiated, and a detailed analysis of the order of their implementation is carried out. 

The procedure of holding meetings of the High Council of Justice and the procedure for 

the adoption and appeal of its decisions are examined.  

The following definition are formulated: «Judicial Governance», «Organizational 

and Legal Support of the Activities of the High Council of Justice», «Administration of 

the High Council of Justice» and «Secretariat of the High Council of Justice». 

A critical analysis of the fulfillment by the High Council of Justice of the powers 

granted to it by the legislation of Ukraine is carried out, namely: in the sphere of formation 

of the judiciary corps and career of judges; regarding prosecution of judges and 

prosecutors; in the field of ensuring the independence of judges and the authority of 

justice; in the field of organizational and informational support for the functioning of 

bodies and institutions of the justice system; other powers. 

The order of formation of the composition of the High Council of Justice, 

requirements and restrictions concerning its members, structure of this body is highlighted. 
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Particular attention is paid to the study of the functioning of the Disciplinary Chambers of 

the High Council of Justice and their composition. 

The peculiarities of organizational and legal support of the work of the High 

Council of Justice and its administration are revealed. A list of administrative positions 

within the structure of the High Council of Justice is defined. The powers of the Head of 

the High Council of Justice, the head of the secretariat and their deputies are differentiated. 

Proposals are being made to improve the norms of the current legislation of 

Ukraine, which ensure the functioning of the High Council of Justice. The practical 

significance of the results obtained in the Theses and directions of their use in research, 

law-making, law-enforcement activity and educational process are revealed. 

Keywords: the High Council of Justice; legal status; judiciary governance; 

organizational and legal support; administration. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
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ВГСУ – Вищий господарський суд України; 

Венеціанська комісія - Європейська комісія «За демократію через право»; 

ВККСУ – Вища кваліфікаційна комісія суддів України; 

ВРП – Вища рада правосуддя; 

ВРУ – Верховна Рада України; 

ВРЮ – Вища рада юстиції; 

ВСУ – Верховний Суд України; 

ГПУ – Генеральна прокуратура України; 

ДСАУ – Державна судова адміністрація України; 

ЄСПЛ – Європейський суд з прав людини; 

ЗУ – Закон України; 

КМУ – Кабінет Міністрів України; 

КПКУ – Кримінальний процесуальний кодекс України; 
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КРЄС – Консультативна рада європейських суддів; 
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НАБУ – Національне антикорупційне бюро України; 
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НШСУ – Національна школа суддів України; 

ОЕСР – Організація економічного співробітництва і розвитку; 

ООН – Організація Об’єднаних Націй; 

ПРООН – Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй; 

СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік; 

УРСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка;  

ст. – століття. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Судова реформа в Україні 2016 року 

покликана повернути довіру до судової влади з боку громадськості, забезпечити 

справедливе, безстороннє та неупереджене відправлення правосуддя в Україні, 

підвищити гарантії ефективного судового захисту, привести етичні й професійні 

стандарти судочинства у відповідність до міжнародних стандартів, що стане 

важливою гарантією забезпечення верховенства права, законності та захисту прав і 

свобод кожної людини й громадянина, ефективної боротьби з корупцією, залучення 

до України іноземних інвестицій тощо. В рамках проведення судової реформи було 

запроваджено низку новацій, спрямованих на побудову дійсно незалежної та 

автономної судової системи в Україні. 

Однією із таких новел стала реорганізація Вищої ради юстиції (далі – ВРЮ) та 

створення на її базі якісно нового органу – Вищої ради правосуддя (далі – ВРП), – 

державного органу, який охоплює низку надзвичайно важливих повноважень, 

спрямованих на 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 

(ЗУ «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» [153], частина 

перша статті 131, пункт 16
1
 Перехідних положень Конституції України (в редакції 

від 30.09.2016) [80], ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» від 21.12.2016 № 1798-VIII 

[148]). 

Кардинальні відмінності між ВРЮ та її правонаступницею − ВРП полягають у 

кількості і значимості завдань останньої, ступені відповідальності та підзвітності 

суспільству за покладені на неї повноваження. З огляду на зазначене, постала 

необхідність дослідження правового статусу ВРП, її повноважень, функцій, 

особливостей взаємодії з іншими органами влади, а також аналізу внутрішньої 

структури та особливостей організаційно-правового забезпечення й адміністрування 

діяльності ВРП.  
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Особливості функціонування ВРЮ неодноразово ставали предметом наукових 

досліджень. Особливу увагу окремим аспектам її правового статусу та організації 

діяльності приділяли такі вчені як О.В. Білова, С.Ф. Василюк, 

М.Й. Вільгушинський, А.З. Георгіца, С.В. Глущенко, О.В. Гончаренко, 

В.В. Городовенко, В.В. Долежан, В.О. Євдокимов, О.В. Закропивний, О.М. Іванець, 

Р.В. Ігонін, І.В. Камінська, С.В. Ківалов, В.М. Колесниченко, В.В. Крижанівський, 

Р.О. Куйбіда, О.П. Кучинська, В.М. Лаговський, С.Р. Леськів, М.І. Мельник, 

Л.М. Москвич І.В. Назаров, М.А. Погорецький, В.Ф. Погорілко, С.В. Подкопаєв, 

О.Л. Польовий, О.І. Потильчак, С.В. Прилуцький, І.Г. Русакова, О.В. Саленко, 

А.О. Селіванов, В.В. Сердюк, С.О. Халюк, О.З. Хотинська-Нор, А.В. Шевченко, 

В.І. Шишкін, О.Г. Яновська та інші вітчизняні науковці.  

У свою чергу, особливості створення, організації та функціонування ВРП досі 

не були предметом комплексного доктринального дослідження. Зазначене зумовлює 

необхідність подальших наукових розробок у цьому напрямі, свідчить про 

актуальність теми дисертації, що і визначило її вибір. 

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

виконана відповідно до Стратегії реформування судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки (погодженої Радою з питань 

судової реформи та схваленої Указом Президента України від 20 травня 2015 р. 

№ 276). Дослідження виконано в межах теми комплексних наукових досліджень 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, є складовою 

загальної наукової теми «Доктрина права і правової системи України: теоретичний і 

практичний аспекти» (тема № 11 БФ 042-01, державний реєстраційний номер 

0111U008337). Тему дисертації затверджено рішенням Вченої ради юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(протокол № 1 від 29 вересня 2016 р.). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є вирішення наукового 

завдання щодо розробки теоретичних, правових та праксеологічних засад правового 

статусу ВРП. 

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких завдань: 
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- визначити етапи становлення та розвитку ВРП; 

- сформулювати поняття та розкрити зміст правового статусу ВРП; 

- визначити поняття «суддівське врядування» як елементу правового 

статусу ВРП; 

- класифікувати взаємозв’язки ВРП з іншими суб’єктами права та 

окреслити напрями їх взаємодії; 

- виокремити та диференціювати повноваження ВРП; 

- надати визначення понять «організаційно-правове забезпечення 

діяльності ВРП», «адміністрування ВРП» та «секретаріат ВРП»; 

- встановити етапи формування складу ВРП; 

- виокремити у структурі ВРП адміністративні посади; 

- розробити та надати пропозиції щодо вдосконалення норм чинного 

законодавства України, які забезпечують процес організації та функціонування ВРП.  

Об’єкт дослідження – організація та діяльність ВРП. 

Предмет дослідження –  правовий статус ВРП. 

Методи дисертаційного дослідження Методи дослідження обрано з 

урахуванням поставлених у роботі мети й завдань, специфіки об’єкта і предмета 

дослідження. Їх основу становить загальний діалектичний метод наукового пізнання 

реально існуючих явищ і процесів. Спеціальними методами дослідження, 

використаними в дисертації, є: історико-правовий, за допомогою якого здійснено 

аналіз особливостей становлення і розвитку ВРП та виокремлено окремі історичні 

етапи зазначеного процесу (підрозділ 1.1); компаративістський (порівняльно-

правовий) – при дослідженні та аналізі норм вітчизняних і зарубіжних нормативних 

актів у сфері судочинства, що дало можливість запропонувати конкретні зміни до 

чинного законодавства України (розділи 1, 2, 3); формально-логічний (догматичний) 

– при аналізі правових норм та їх формулюванні (розділи 1–3); системно-

структурний – при аналізі правових норм, що регулюють питання взаємодії ВРП з 

іншими суб’єктами права (підрозділ 1.3), організаційно-правового забезпечення 

діяльності ВРП (підрозділ 3.1) та адміністрування цього органу (підрозділ 3.2); 

системного аналізу – при аналізі правового статусу ВРП (підрозділ 1.2), системи та 
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класифікації повноважень зазначеного органу (розділ 2); статистичні – при 

узагальненні результатів вивчення практики діяльності ВРП, аналізі проблем, 

пов’язаних із функціонуванням даногл органу, та обґрунтуванні теоретичних 

положень роботи (підрозділи 2.2, 2.3); соціологічні – забезпечили проведення 

опитування, використання результатів анкетування суддів і адвокатів (розділи 1–3).  

Емпіричну базу дослідження становлять: рішення Дисциплінарних палат ВРП 

про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності (80 рішень), Реєстр 

повідомлень суддів про втручання в діяльність, статистичні дані ВРП, судова 

практика Європейського суду з прав людини (10 рішень), дані, отримані під час 

опитування 280 респондентів (80 адвокатів, 200 суддів). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що робота є 

першим в Україні дисертаційним дослідженням теоретичних, правових й 

праксеологічних засад організації та функціонування ВРП, в якому комплексно 

проаналізовані, систематизовані й отримали подальший розвиток низка 

концептуальних і важливих для теорії та практики понять, положень, висновків, 

рекомендацій, одержаних автором особисто, серед яких найсуттєвішими є такі:  

вперше: 

- визначено історичні періоди й етапи становлення та розвитку ВРП, а 

саме: 1) період діяльності ВРЮ (1996 – 2016 роки), який включає три етапи: 

а) травень 1996 року – 28 червня 1996 року; б) 28 червня 1996 року – 31 березня 

1998 року; в) 31 березня 1998 року – 30 вересня 2016 року; 2) період діяльності ВРП 

(2016 рік – до тепер), який включає три етапи: а) 3 березня 2015 року – 2 червня 

2016 року; б) 2 червня 2016 року – 15 березня 2017 року; в) 15 березня 2017 року – 

до сьогодні; 

-  обґрунтовано, що правовий статус ВРП включає в себе два ключові 

елементи: ВРП як орган державної влади зі спеціальним статусом, який на постійній 

основі діє у системі правосуддя України, та ВРП як орган суддівського врядування; 

- визначено поняття «суддівське врядування» як процес упорядкування 

судової влади, який здійснюється незалежним держаним органом в межах 

визначених функцій шляхом прийняття колегіальних рішень та ґрунтується на 
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принципах верховенства права, прозорості, рівності, результативності, взаємодії з 

іншими державними інституціями, громадянським суспільством і відповідальності 

перед громадянами; 

- запропоновано класифікацію повноважень ВРП за такими критеріями: 

1) залежно від об’єкта впливу; 2) залежно від порядку реалізації; 3) за джерелом 

виникнення; 4) за функціональним призначенням; 

- диференційовано взаємозв’язки ВРП за суб’єктним складом та 

визначено напрями їх подальшої взаємодії за критерієм функціонального 

призначення: (а) організаційне забезпечення діяльності ВРП; (б) кадрове 

забезпечення судів; (в) забезпечення притягнення суддів та прокурорів до 

відповідальності; (г) інформаційне забезпечення ВРП; (ґ) нормативне забезпечення 

судової влади; (д) фінансове забезпечення ВРП та інших органів судової влади; 

(е) міжнародне співробітництво; 

- надано визначення «організаційно-правового забезпечення діяльності 

ВРП» як зовнішньо спрямованої сукупності заходів, метою яких є забезпечення та 

гарантування належних умов функціонування ВРП, які застосовуються 

уповноваженими на те суб’єктами відповідно до чинного законодавства України. 

Встановлено суб’єкт, об’єкт та зміст організаційно-правового забезпечення 

діяльності ВРП; 

- визначено поняття «секретаріат ВРП», під яким розуміється 

організаційно поєднана сукупність управлінь та відділів, які мають внутрішню 

ієрархічну структуру, включають штат працівників (в тому числі державних 

службовців) на чолі з керівником, діяльність яких спрямована на забезпечення 

безперебійного функціонування ВРП шляхом виконання консультативних та 

обслуговуючих функцій, здійснення організаційного, науково-аналітичного, 

інформаційно-довідкового, матеріально-технічного та іншого забезпечення 

зазначеного органу; 

- наведено поняття «адміністрування ВРП», під яким запропоновано 

розуміти цілеспрямовану, внутрішньо організуючу, управлінську та контрольну 

діяльність осіб, які обіймають адміністративні посади у ВРП, до компетенції яких 
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належить прийняття управлінських рішень, яка спрямована на забезпечення 

належного та ефективного функціонування даного органу з метою виконання 

покладених на нього завдань; 

удосконалено: 

- поняття правового статусу ВРП як складної комплексної категорії, що 

охоплює нормативно закріплений обсяг компетенції даного суб’єкта, мету, завдання 

і функції його діяльності, а також визначає особливості взаємодії ВРП з іншими 

суб’єктами права та місце даного органу в системі органів державної влади; 

- наукові позиції щодо реалізації ВРП таких функцій як: кадрова, 

дисциплінарна, контрольна, організаційно-управлінська, функція забезпечення 

незалежності судових органів та авторитету правосуддя, інформаційна, нормативна 

та представницька функції; 

- наукові підходи щодо визначення ролі інституту притягнення суддів до 

юридичної відповідальності: гарантування забезпечення незалежності суддів та 

запобігання зловживань з боку суддів; 

- наукові положення щодо стадійності дисциплінарного провадження; 

- напрацювання стосовно порядку призначення та обрання членів ВРП 

різними суб’єктами, загальних етапів формування складу ВРП; 

набули подальшого розвитку: 

- наукові ідеї стосовно віднесення ВРП до органів в системі правосуддя та 

закріплення за нею спеціального статусу, який передбачає її функціонування як 

управлінського та контролюючого державного органу; 

- наукові підходи щодо розмежування понять «кадрове забезпечення» та 

«добір кадрів»; 

- положення про види дисциплінарних стягнень, які можуть бути 

застосовані ВРП в рамках дисциплінарного провадження, а також недоцільності 

існування такого виду дисциплінарного стягнення як переведення до суду нижчого 

рівня; 
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- аргументи щодо розмежування понять «організаційно-правове 

забезпечення» та «адміністрування» як зовнішнього та внутрішнього організуючого 

впливу відповідно. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційного 

дослідження мають прикладний характер і використовуються за різними 

напрямками діяльності, зокрема у: 

- нормотворчій діяльності – для удосконалення норм чинного 

законодавства України, що регламентують діяльність ВРП (лист Комітету Верховної 

Ради України з питань правової політики та правосуддя № П-370/9-125 від 

09.02.2018); 

- практичній діяльності – пропозиції і рекомендації, викладені у 

дисертації, впроваджені у практичну діяльність судових органів та ВРП (акти 

впровадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 04.10.2017 № 15-56/2017, Вищого господарського суду 

України від 12.10.2017 № 2017/11-564, лист Вищої ради правосуддя від 25.04.2018 

№ 13774/0/9-18); 

- навчальному процесі та науково-дослідній діяльності – при викладанні 

навчальних дисциплін «Судоустрій України», «Організація судових та 

правоохоронних органів», «Організація судової влади в Україні», «Судове право», 

«Актуальні проблеми кримінального судового провадження», «Змагальне 

кримінальне судочинство», «Проблеми законності судових рішень у кримінальному 

провадженні», а також при підготовці підручників, навчальних і довідкових 

посібників, методичних матеріалів та рекомендацій (акти впровадження Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка від 06.03.2018, Національної 

академії внутрішніх справ від 13.03.2018, Академії адвокатури України від 

29.03.2018). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана самостійно. Усі 

сформульовані у ній положення та висновки є результатами особистих досліджень 

автора.  
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Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження оприлюднені у виступах автора на міжнародних науково-практичних 

конференціях, а саме: «Правові засоби захисту прав людини в контексті 

трансформації українського суспільства» (м. Київ, 10-12 грудня 2015 р.), «Проблеми 

теорії права і практики правореалізації на шляху України до ЄС» (м. Київ, 25-

26 лютого 2016 р.), «Розвиток наукових досліджень у ХХІ столітті: сучасні реалії та 

перспективи майбутнього» (м. Київ, 27 травня 2016 р.), «Малиновські читання» 

(м. Острог, 30 вересня - 1 жовтня 2016 р.), «Судова реформа в Україні: реалії та 

перспективи» (м. Київ, 18 листопада 2016 р.), «Актуальні проблеми правоохоронної 

діяльності» (м. Сєвєродонецьк, 23 грудня 2016 р.), «Актуальні проблеми судового 

права» (м. Харків, 20 квітня 2017 р.), «Актуальні питання державотворення в 

Україні» (м. Київ, 19 травня 2017 р.), «Актуальні питання реформування 

процесуального законодавства в Україні» (м. Київ, 1 грудня 2017 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки, сформульовані в дисертаційному 

дослідженні, опубліковано в 16 наукових публікаціях, з них: 7 – у фахових виданнях 

України, у тому числі 2 – у виданнях, включених до міжнародної наукометричної бази 

даних Іndex Сopernicus International, 9 – у збірниках тез доповідей на науково-

практичних конференціях.  

Структура дисертації визначається предметом, метою і завданнями 

дослідження і композиційно складається із вступу, трьох розділів, що містять у собі 

дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел та чотирьох додатків. 

Загальний обсяг дисертації складає 264 сторінки, з яких основний текст – 

192 сторінки, список використаних джерел – 231 найменування на 25 сторінках, 

додатки на 36 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИЩОЇ РАДИ 

ПРАВОСУДДЯ 

 

1.1. Становлення та розвиток Вищої ради правосуддя 

 

Найяскравішим показником правової держави є забезпечення реальної 

незалежності судової влади. В Україні органом, покликаним гарантувати 

незалежність судової влади є ВРП, яка утворена шляхом реорганізації ВРЮ в 

процесі здійснення судової реформи 2016 року. Незважаючи на те, що коло 

повноважень та функціональне призначення ВРП є значно ширшим у порівнянні із 

ВРЮ, дослідження її правового статусу не буде повним без дослідження та 

осмислення витоків даної інституції, особливостей її становлення та розвитку, адже 

саме історія дає нам неоцінені знання та досвід, які ми маємо враховувати при 

побудові та реформуванні будь-якого органу. 

На жаль, до цього часу науковцями не було проведено комплексного 

дослідження становлення та розвитку органу, відповідального за кадрове 

забезпечення судів та притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, яким 

на сьогоднішній день виступає ВРП. Певні спроби проаналізувати процес утворення 

органів управління судовою системою здійснювали такі вчені-правники, як 

О. В. Гончаренко, О. В. Закропивний, І. В. Камінська, І. В. Назаров, С. О. Халюк та 

інші. Проте, проведені ними дослідження є фрагментарними та не охоплюють усіх 

періодів функціонування зазначеного органу в Україні.  

Так, С. О. Халюк, розглядаючи питання становлення і розвитку ВРЮ, 

стверджує, що створенню даного інституту в Україні передувала тривала 

передісторія [220, с. 14]. При цьому, дослідження питання формування суддівського 

корпусу вчений починає з грудня 1917 року (період панування Центральної Ради), 

хоча відповідні повноваження щодо кадрового забезпечення та притягнення суддів 

до дисциплінарної відповідальності в той час були покладені на органи юстиції, які 
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були повністю залежними від правлячої партії, а про створення незалежного органу 

ще не йшлось. 

В свою чергу І.В. Назаров проводить лише короткий огляд історії розвитку 

ВРЮ в період незалежності України без деталізації особливостей процесу її 

створення [107, с. 12]. 

Спробу найбільш повного дослідження питання становлення ВРЮ у різних 

країнах здійснив О.В. Гончаренко. Проте, його аналіз є дещо фрагментарним, 

зокрема, недостатньо детально проаналізованим вчений залишив питання 

формування ВРЮ в Україні, обмежившись лише короткою згадкою про те, що 

відповідно до ЗУ «Про Вищу раду юстиції» було утворено новий для України орган 

– ВРЮ [39, с. 34]. 

Погоджуючись із думкою С. О. Халюка про те, що створенню в Україні 

органу, відповідального за кадрове забезпечення судів та притягнення суддів до 

дисциплінарної відповідальності, передувала тривала передісторія [220, с. 14], 

вважаємо за доцільне розглянути дане питання в історичній ретроспективі та 

враховучи міжнародний досвід створення та функціонування аналогічних органів у 

іншик країнах. 

Європейські вчені В. Воєрманс та П. Альберс обґрунтували тезу про те, що на 

сьогоднішній день існує дві основні моделі взаємодії органів суддівського 

врядування, виконавчої влади та судів, а саме: північно-європейська модель та 

південно-європейська модель. Північно-європейська модель характеризується тим, 

що органи суддівського співтовариства наділені широким обсягом повноважень 

щодо адміністрування судової системи та вирішення її бюджетних питань. В свою 

чергу, південно-європейська модель відрізняється тим, що статус органів 

суддівського врядування закріплено у конституціях держав, а основним 

призначенням їх є захист та підвищення незалежності судової влади, здійснення 

вирішення питань відбору, призначення та кар’єрного зростання суддів [8]. Саме, 

південно-європейська модель притаманна Україні. 

В свою чергу, вчена Т.М. Нешатаєва диференціювала взаємозв’язки органів 

суддівського співтовариства із виконавчою владою та виділила п’ять моделей: 
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перша модель – коли існує один або декілька органів суддівського співтовариства, 

відповідальних за реалізацію функцій щодо кадрового забезпечення судів та 

притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, навчання та підвищення 

кваліфікації суддів (притаманна таким країнам як Франція, Італія, Іспанія); друга 

модель – коли органи суддівського співтовариства виконують лише окремі функції 

органів суддівського співтовариства, характерні для першої моделі; третя модель – 

передбачає створення незалежного та автономного органу, до повноважень якого 

віднесено виключно функції у сфері господарського забезпечення та 

адміністрування судової системи; четверта модель – передбачає створення органу 

суддівського співтовариства, який виконує як адміністративні, господарські функції, 

так і функції у сфері призначення суддів, притягнення їх до дисциплінарної 

відповідальності; п’ята модель – коли функції у сфері організації і адміністрування 

діяльності судів, призначення, навчання суддів, розподіл бюджетних коштів виконує 

вищий судовий орган [111, с. 50-51]. 

Вперше ідея створення незалежного та самостійного органу, відповідального 

за формування корпусу суддів та притягнення їх до дисциплінарної 

відповідальності, на міжнародному рівні зародилась та була реалізована у таких 

європейських країнах як Франція та Італія, в яких були створені Вищі ради 

магістратури. Саме зазначені органи в подальшому стали прототипом створення 

ВРЮ в Україні, яка була реорганізована у ВРП. Тому, варто вивчити особливості їх 

функціонування. 

Так, Вища рада магістратури Франції була створена ще у 1883 році відповідно 

до закону про організацію судової влади, а положеннями Конституції Франції від 

27 жовтня 1946 року даний орган було перетворено на конституційний автономний 

орган в системі правосуддя [122]. В подальшому, Вища рада магістратури була 

неодноразово реформована, зазнали змін її склад та повноваження. На сьогоднішній 

день до складу Вищої ради магістратури за посадою (ex officio) входять Президент 

Республіки, який її очолює та виступає гарантом незалежності судової гілки влади у 

Франції, та Міністр юстиції Франції, який є віце-головою ради [81]. Інші 16 членів є 

представниками від різних держаних органів, а саме: по одному члену призначають 



   23 

Голова Сенату, Голова Національної асамблеї, Державна рада та Палата аудиторів, 

шість суддів, які обираються суддівським співтовариством, та шість прокурорів, які 

обираються прокурорським співтовариством. Вища рада магістратури Франції діє у 

складі двох комітетів: суддівського та прокурорського [111, с. 49-51; 122]. 

Функціональне навантаження Вищої ради магістратури Франції викладено у 

статті 65 Конституції Франції, відповідно до приписів якої Комітет Вищої ради 

магістратури, повноважний щодо суддів, вносить пропозиції про призначення суддів 

Касаційного суду, перших голів апеляційних судів та голів судів великої інстанції. 

Решта суддів призначаються за його позитивного висновку. Крім того, зазначений 

комітет приймає рішення в якості дисциплінарного ради суддів. Комітет Вищої ради 

магістратури, повноважний щодо прокурорів, дає свій висновок щодо призначення 

прокурорів, за винятком посад, призначення на які здійснюється у Раді міністрів, а 

також стосовно дисциплінарних санкцій щодо прокурорів [81].  

Вища рада магістратури Італії, створена у 1958 році, є автономним та 

незалежним від інших гілок влади органом, як це передбачено у статті 104 

Конституції цієї держави [76]. Очолює зазначений орган Президент Республіки. До 

складу Ради входять по праву перший голова та Генеральний прокурор Касаційного 

суду. Дві третини решти складу Ради обираються всіма звичайними суддями з числа 

суддів різних категорій, а одна третя – Парламентом на спільному засіданні палат з 

числа професорів права університетів та адвокатів, які мають не менше п’ятнадцяти 

років стажу. Рада обирає віце-голову з членів, обраних Парламентом. Виборні члени 

Ради залишаються на посаді чотири роки та не можуть бути відразу ж переобрані на 

другий строк. Вони не можуть, залишаючись на посаді, бути включеними в кадрові 

списки по своїй професії, а також бути членами Парламенту або обласної ради [197, 

с. 51]. Повноваження Вищої ради магістратури передбачені статтею 105 Конституції 

Італії, відповідно до якої зазначений орган вирішує питання зарахування на службу 

в магістратуру, призначення і переміщення магістратів (суддів), їх підвищення по 

службі, дисциплінарні заходи, що стосуються магістратів (суддів) [76]. 

Позитивний досвід створення і діяльності вищезазначених органів у різних 

європейських країнах призвів до того, що це стало міжнародним стандартом у сфері 
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правосуддя. Тому, 13 жовтня 1994 року КМРЄ у Рекомендації №(94) 12 

«Незалежність, дієвість та роль суддів» закріпила правило про те, що орган, який є 

уповноваженим приймати рішення щодо обрання та кар’єри суддів, повинен бути 

незалежним від уряду та адміністративних органів. Для гарантії незалежності цього 

органу мають бути запроваджені такі положення, як, наприклад, нагляд за тим, щоб 

його члени призначались судовою владою, і щоб орган самостійно приймав рішення 

про власні правила процедури [110]. В подальшому аналогічні вимоги були 

закріплені у Європейській хартії про закон «Про статус суддів» від 10 липня 

1998 року [53]. 

В свою чергу, в Україні Вища рада юстиції вперше була створена лише у 

1998 році, до того часу на її теренах не існувало самостійного органу з аналогічними 

функціями. Під час кожного історичного періоду української державності питання 

формування суддівського корпусу вирішувалось по-різному, відповідно різні 

державні органи та/або посадові особи були наділені повноваженнями призначати 

суддів на посади та притягувати їх до відповідальності. Зокрема, період з IX – 

XVII ст. ст. характеризується поєднанням в рамках єдиного органу судових та 

адміністративних функцій, тобто реалізація судами функцій здійснення правосуддя 

з одночасним здійсненням кадрової і дисциплінарної функцій. В період з ХІV – 

XIX ст. ст на українських землях відбувалось поступове відокремленням судових 

функцій від адміністративних. І починаючи з XIX ст. на теренах українських земель 

функції формування корпусу суддів та притягнення їх до дисциплінарної 

відповідальності покладаються на органи юстиції. У 1981 році був прийняти Закон 

УРСР «Про судоустрій» [181], який до відання Міністерства юстиції УРСР відніс, 

зокрема: розроблення пропозиції в питаннях організації судів, проведення виборів 

суддів і народних засідателів. Негативною рисою того часу було нехтування 

принципом політичної нейтральності. За радянського ладу запроваджувався 

принцип виборності суддів «трудящими із трудящих», який постійно 

пристосовувався до змін в організації радянської судової системи. Професійна 

підготовка кандидатів у судді довгий час залишалась поза увагою. В першу чергу 
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враховувалися моральні та ідеологічні якості. При призначенні на посаду судді 

вирішальну роль відігравала належність до Комуністичної партії [126]. 

Незважаючи на прийняття 16 липня 1991 року Декларації про державний 

суверенітет України [45] і Акта проголошення незалежності України [170] 

командно-адміністративна система взаємовідносин різних державних органів не 

відійшла у минуле, ставлення органів влади до судів також залишилось незмінним. 

Разом з тим, в Концепції нової Конституції України, яка була схвалена 

Верховною Радою УРСР (XII скликання) 19 червня 1991 року, вказувалось, що через 

всю Конституцію мають бути проведені ідеали правової держави. Шлях побудови 

України як незалежної, демократичної, соціальної, правової держави, який 

підтримав Український народ на референдумі у грудні 1991 року, вимагав 

насамперед змінити в реальному житті принцип «демократичного централізму» на 

принцип «розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову», проголошеного вже 

в Декларації про державний суверенітет України. Саме у зв’язку зі зміною 

принципів побудови держави судова влада мала зайняти належне їй місце в 

державному механізмі, здобути фактичну і юридичну самостійність і незалежність у 

здійсненні правосуддя [126]. 

Усвідомлення необхідності проведення якнайшвидше реформ усіх сфер життя 

дало змогу ВРУ вже на початку 1992 року схвалити Концепцію судово-правової 

реформи, яка передбачала формування судової гілки влади на якісно нових 

принципах і визначала етапи проведення цієї реформи. В цьому документі вперше 

було підняте питання про необхідність створення належного механізму відбору 

кадрів судової влади – безумовної гарантії незалежності суддів [126]. 

Спершу ні Концепція нової Конституції України, ні початкова редакція 

проекту Конституції України, схвалена Конституційною комісією України 

11 березня 1996 року, не передбачала створення спеціального органу по добору 

кандидатів на посади суддів, як ВРЮ. Проте, у травні 1996 року до проекту 

Конституції Тимчасовою спеціальною комісією була внесена додаткова стаття, яка 

передбачала створення в Україні Ради Магістратури. В аспекті зазначеного 

вважаємо неповним аналіз процесу становлення ВРЮ, проведений 
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В.О. Гончаренком, адже вчений, акцентуючи увагу на 1998 році [39, с. 34], коли 

було фактично створено даний орган, не згадав про те, що нормативне закріплення 

зазначена інституція отримала ще 28 червня 1996 року у Конституції України. 

Аналогічну прогалину допустив і С.О. Халюк [220, с. 15].  

Отже, як нами було зазначено вище, вперше про необхідність створення 

незалежного органу, наділеного повноваженнями щодо кадрового забезпечення 

судів та притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності – Ради 

магістратури, в Україні заговорили у травні 1996 року під час роботи над проектом 

Основного Закону країни. При подальшій роботі над редакцією проекту статті щодо 

Ради магістратури надійшла пропозиція від народного депутата України 

Рябця М. М. стосовно зміни назви Ради магістратури на Вищу раду юстиції, що 

мотивувалось тим, що в Україні ніколи не існувало магістратур і слово 

«магістратура» для нас не є історичним, крім того, в проекті Конституції України не 

вживалась загальна назва «магістратура» ні до посад в органах прокуратури, ні в 

судах, що свідчило про те, що автори законопроекту механічно запозичили цю 

європейську назву, не усвідомлюючи до кінця духу політичного та юридичного 

життя цих країн, і водночас знехтували історичними та правовими традиціями 

розвитку українських державних інститутів. Пропозиція щодо перейменування Ради 

магістратури була прийнята 15 червня 1996 року на черговому засіданні Тимчасової 

спеціальної комісії по опрацюванню проекту Конституції України [126]. 

В результаті тривалих дискусій та плідної роботи над розробкою проекту 

Конституції, 28 червня 1996 року ВРУ все ж таки проголосувала за прийняття 

Конституції України [80], в якій були закладені основоположні засади судоустрою 

України та гарантії його незалежності. Прийнятий Основний Закон закріпив правові 

засади створення в Україні нової судової системи відповідно до вимог часу та змін, 

які відбулися у суспільстві. 

Важливим кроком у напрямку забезпечення незалежності судової влади було 

запровадження нового конституційного органу, відповідального за формування 

суддівського корпусу та притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності – 

ВРЮ, аналогів якої раніше не існувало в історії України. Саме з цього моменту 
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можемо відраховувати початок першого етапу становлення досліджуваної 

інституції. 

Відповідно до статті 131 Конституції України в редакції до 30.09.2016 [80] 

ВРЮ була наділе наступним обсягом повноважень: 1) внесення подання про 

призначення суддів на посади або про звільнення їх з посад; 2) прийняття рішення 

стосовно порушення суддями і прокурорами вимог щодо несумісності; 3) здійснення 

дисциплінарного провадження стосовно суддів ВСУ і суддів вищих спеціалізованих 

судів та розгляд скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів, а також прокурорів. 

Частинами другою та третьою статті 131 Конституції України було передбачено 

склад новостворюваного органу, зокрема, ВРЮ складалась з двадцяти членів. ВРУ, 

Президент України, з’їзд суддів України, з’їзд адвокатів України, з’їзд 

представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ 

призначали до ВРЮ по три члени, а всеукраїнська конференція працівників 

прокуратури - двох членів ВРЮ. Крім того, до її складу входили за посадою Голова 

ВСУ, Міністр юстиції України, Генеральний прокурор України. 

Як слушно зауважив І.В. Назаров, ВРЮ була інститутом новим для 

вітчизняної правової системи. Подібний державний орган не діяв в Україні ні в 

дореволюційний період, ні у добу входження України до складу Радянського Союзу, 

ні в перші роки незалежності [107, с. 15]. 

Необхідно відзначити, що прийняттю статті 131 Конституції України 

передували неабиякі дискусії на засіданнях Тимчасової спеціальної комісії, які 

власне супроводжувалися гострою політичною боротьбою як і весь процес 

створення нового Основного Закону України. У юридичній громадськості були як 

прибічники, так і противники створення в Україні ВРЮ. І все ж таки український 

політикум дійшов висновку, що такий орган в Україні потрібен [52, с. 6]. 

Проте ВРЮ розпочала свою діяльність майже через два роки після прийняття 

Конституції України через складний, тривалий процес законодавчого забезпечення 

реалізації Основного закону держави, в тому числі – підготовки, опрацювання та 

прийняття ЗУ «Про Вищу раду юстиції» [ 126]. 
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Лише 15 січня 1998 року було прийнято ЗУ «Про Вищу раду юстиції» [149], 

який набув чинності після його опублікування в газеті «Голос України» 17 лютого 

1998 року. Відразу було розгорнуто роботу з формування ВРЮ [52, с. 6], перше 

засідання якої відбулось 31 березня 1998 року. Невдовзі було створено Комісію 

щодо розробки Регламенту Вищої ради юстиції та розпочалась робота з 

комплектування її секретаріату. 

Без сумніву, створення в Україні ВРЮ стало важливим кроком на шляху 

здійснення судово-правової реформи, побудови сучасної судової системи, 

забезпечення функціонування незалежної судової влади. Основне її призначення – 

разом з іншими державними інститутами формувати високопрофесійний 

суддівський корпус, здатний кваліфіковано, відповідально і неупереджено 

здійснювати правосуддя на професійній основі [126]. 

Разом з тим, багаторічний досвід діяльності даного органу виявив численні 

недоліки у законодавчій регламентації його діяльності, зокрема, проблеми 

дублювання його повноважень із повноваженнями ВККСУ. Крім того, практика 

показала недостатній рівень забезпечення незалежності даного органу від інших 

державних органів та посадових осіб, про що неодноразово наголошувалось у 

численних висновках та рекомендаціях таких міжнародних інституцій як 

Венеціанська Комісія, КРЄС тощо. Зазначені недоліки у поєднанні із високим 

рівнем корумпованості судової системи країни, виникненням нагальної необхідності 

очищення судової влади від непрофесійних суддів, які приймали неправосудні 

рішення, потребою створення прозорої та ефективної процедури кадрового 

забезпечення судів та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, призвели 

до того, що в Україні постала необхідність у реформуванні судової системи загалом, 

та ВРЮ зокрема.  

Тому, 3 березня 2015 року указом глави держави № 119/2015 «Про 

Конституційну Комісію» [162] з метою напрацювання узгоджених пропозицій щодо 

змін до Конституції України, в тому числі щодо правосуддя, було створено 

спеціальний допоміжний орган при Президентві України – Конституційну комісію.  
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В межах Конституційної комісії було створено три робочі групи, члени яких 

напрацьовували пропозиції щодо змін до Конституції у питаннях децентралізації, 

правосуддя та суміжних правових інститутів, а також у питаннях прав, свобод та 

обов’язків людини і громадянина. 

В результаті тривалої роботи Конституційної комісії, завдяки плідній 

співпраці представників різних політичних сил, громадськості, вітчизняного та 

міжнародного експертного середовища, було досягнуто громадського та 

політичного консенсусу щодо вдосконалення конституційного регулювання 

суспільних відносин в Україні. Відтак, 2 червня 2016 року ВРУ прийняла ЗУ «Про 

внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» [153], положеннями 

якого було внесено низку змін до Основного Закону [80] (які набули чинності 30 

вересня 2016 року), а також прийняла новий ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» 

[178]. Зокрема, відповідно до положень частини першої статті 131 Конституції 

України (в редакції від 30.09.2016) [80] в Україні створюється ВРП. Згідно з 

приписами пункту 16
1
 Перехідних положень Основного Закону зазначений орган 

формувався шляхом реорганізації ВРЮ, і фактично став правонаступником 

останньої.  

Проте, на цьому процес реформування системи правосуддя не завершився, 

адже наступним кроком, після внесення змін до Конституції України, стало 

прийняття спеціального законодавства, в якому були деталізовані конституційні 

положення. Тому, відразу після прийняття змін до Основного Закону розпочалась 

робота над проектом закону «Про Вищу раду правосуддя», в результаті якої до ВРУ 

було подано два альтернативні законопроекти: проект закону № 5180 від 23.09.2016 

[150] (внесений Президентом України) та альтернативний проект закону № 5180-1 від 

04.10.2016 [149] (внесений народним депутатом України Мураєвим Є. В.).  

В ході розгляду зазначених альтернативних проектів в порядку, визначеному 

Регламентом Верховної Ради України [172], за основу був прийнятий проект закону 

№ 5180 від 23.09.2016 [150], який в подальшому був доопрацьований спеціально 

створеною робочою групою, розглянутий в другому читанні за процедурою ad hoc та 

прийнятий в другому читанні та в цілому вночі 21 грудня 2016 року. Фактично 
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законопроект розглядався без дотримання процедури другого читання, тобто 

постатейного обговорення законопроекту та поправок до нього, що суперечить 

вимогам статей 116,117, 118, 119, 120 Регламенту Верховної Ради України [172]. 

В свою чергу, подібний поспішний розгляд зазначеного проекту закону може в 

наслідку позначитись на якості прийнятого закону та мати негативні наслідки при 

реалізації його норм на практиці та провалення судової реформи загалом, тому такого 

не можна було допускати. Вкрай важливим є те, що судова реформа покликана 

реорганізувати судову систему з тим, щоб гарантувати її незалежність та повернути 

довіру до неї з боку громадськості, тому прийняття поспішних рішень в такому 

випадку було недоречним. 

Отже, 3 січня 2017 року проект закону «Про Вищу раду правосуддя» № 5180 

[150] був підписаний Президентом України, 4 січня 2017 року відповідний Закон був 

опублікований у офіційному виданні ВРУ «Голос України», і вже наступного дня 

набув чинності, чим ознаменувався початок нової віхи в історії діяльності органу, 

відповідального за кадрове забезпечення судів та притягнення суддів до 

дисциплінарної відповідальності в Україні.  

Відповідно до пункту 4 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» 

ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148] ВРП утворюється шляхом реорганізації ВРЮ. 

Пунктом 10 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону передбачено, що 

Голова ВРЮ, його заступник набувають статусу та здійснюють повноваження 

відповідно Голови ВРП, його заступника, визначені цим Законом, до закінчення 

строку, на який вони були обрані. ВРЮ протягом двадцяти днів з дня набрання 

чинності цим Законом має утворити Комісію з питань реорганізації ВРЮ та утворення 

ВРП; розробити та затвердити Порядок здійснення заходів, пов’язаних із 

реорганізацією ВРЮ та утворенням ВРП. На виконання зазначених законодавчих 

положень, 12 січня 2017 року ВРЮ розпочала процес реорганізації відповідно до 

рішення Ради і вже 15 березня 2017 року здійснено державну реєстрацію нового органу 

– ВРП, який розпочав функціонування [58; 28]. 

Підсумовуючи все викладене можна виокремити періодизацію та етапи 

становлення та розвитку досліджуваного органу, а саме:  
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1. Період діяльності ВРЮ (1996 – 2016 роки): 

а) етап конституційного закріплення ВРЮ (травень 1996 року – 28 червня 

1996 року); 

б) перехідний етап, який включає процес формування ВРЮ та приведення 

законодавства України у відповідність до Конституції України (28 червня 1996 року – 

31 березня 1998 року); 

в) етап безпосередньої діяльності ВРЮ (31 березня 1998 року – 30 вересня 

2016 року). 

2. Період діяльності ВРП (2016 рік – до тепер): 

а) етап конституційного закріплення ВРП (3 березня 2015 року – 2 червня 

2016 року); 

б) перехідний етап, який охоплює процес приведення законодавства України у 

відповідність до Конституції України та процес реорганізації ВРЮ у новий орган – 

ВРП (2 червня 2016 року – 15 березня 2017 року); 

в) етап безпосередньої діяльності ВРП (15 березня 2017 року – до сьогодні). 
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1.2. Поняття правового статусу Вищої ради правосуддя 

 

З тим, щоб в результаті проведення судової реформи створити дійсно 

незалежний орган, відповідальний за кадрове забезпечення судів та притягнення 

суддів до дисциплінарної відповідальності, варто не тільки враховувати історичні 

передумови його створення та розвитку, але й чітко розуміти правовий статус такої 

інституції та її місце в системі органів держаної влади. 

Етимологічно поняття «статус» походить від латинського слова «status», що 

означає стан, становище, положення кого-небудь або чого-небудь [211, c. 355; 202]. 

Це поняття описує кількісні та якісні характеристики даного явища або предмета в 

певний момент [205]. «Статус» означає правове становище осіб або організацій, 

установ тощо; становище індивіда або групи осіб щодо інших індивідів або груп у 

соціальній системі; встановлене нормами права положення його суб’єктів, 

сукупність їх прав і обов’язків [99, 565]. 

Зазначене поняття варто відмежувати від суміжних категорій, зокрема, таких 

як «правова природа» та «правове положення». Так, відповідно до Тлумачного 

словника української мови поняття «правова природа» є сукупністю основних 

якостей, властивостей чого-небудь; суть, сутність [202]. В свою чергу, поняття 

«правове положення» означає певне становище, зумовлене відповідними 

обставинами; місце, роль у суспільстві, в соціальному чи професійному середовищі 

[202]. З огляду на зазначені загальноприйняті визначення понять «правова природа», 

«правове положення» та «правовий статус» вбачається, що останне є найбільш 

повним, яке комплексно охоплює в собі не лише властивості певного об’єкта, його 

місце і роль у суспільстві, але й розкриває його завдання, повноваження, 

функціональне навантаження, взаємозв’язки тощо, тому в подальшому при 

дослідженні ВРП будемо оперувати саме поняттям «правовий статус». 

Ю. М. Шемшученко та В. Д. Бабкін розглядають поняття правового статусу 

через сукупність прав та обов’язків, що визначають юридичний стан особи, 

державного органу або міжнародної організації [225, c. 400]. Подібної думки 

притримується Н. М. Оніщенко, визначаючи правовий статус як систему 
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законодавчо встановлених та гарантованих державою прав, свобод, законних 

інтересів і обов’язків суб’єкта суспільних відносин [118, с 203]. В свою чергу, 

А. В. Малько характеризує правовий статус як комплексну інтеграційну категорію, 

що відображає взаємовідносини суб’єктів суспільних відносин, особи і суспільства, 

громадянина і держави, індивіда та колектива, а також інші соціальні зв’язки [92, 

с. 332].  

Саме правовий статус відображає головні особливості органу, його місце в 

системі державних органів влади, мету, завдання, функції, повноваження, 

компетенцію, відповідальність [94, с. 118]. 

З огляду на вищевикладене, можна визначити правовий статус ВРП як складну 

комплексну категорію, що охоплює нормативно закріплений обсяг компетенції 

суб’єкта, мету, завдання і функції його діяльності, а також визначає особливості 

взаємодії ВРП з іншими суб’єктами права та місце даного органу в системі органів 

державної влади.  

У науковій літературі питання правового статусу ВРЮ, правонаступницею 

якої стала ВРП, було предметом наукових досліджень О.В. Білової, А.З. Георгіци, 

О.В. Гончаренка, О.М. Іванець, Р.В. Ігоніна, І.В. Камінської , С.В. Ківалова, 

В.М. Колесниченка, В.М. Лаговського, С.Р. Леськів, І.В. Назарова, 

М.А. Погорецького, О.І. Потильчак, С.В. Прилуцького, І.Г. Русакової, О.В. Саленко 

та багатьох інших вітчизняних вчених. Незважаючи на це, до цього часу вчені не 

досягли єдиного підходу щодо визначення правового статусу даного органу. 

Водночас, з урахуванням останніх змін, внесених до Конституції України [80], 

прийняттям нового Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (в редакції від 

02.06.2016) [178], Закону України «Про Вищу раду правосуддя» [148], питання 

правового статусу ВРП є недослідженим, що породжує необхідність його вивчення.  

Відповідно до пункту 1.3. Європейської хартії про закон «Про статус суддів» 

від 10.07.1998 кожен Закон про статус суддів повинен передбачати обов’язкову 

участь органу, незалежного від виконавчої та законодавчої гілок влади, при 

прийнятті рішень щодо підбору, відбору, призначення, просування по службі чи 

припинення перебування на посаді судді [53]. В Україні таким органом, починаючи 
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з 1998 року була ВРЮ в силу приписів статті 131 Конституції України [80], статті 1 

ЗУ «Про Вищу раду юстиції» [151]. В результаті проведення в Україні судової 

реформи 02.06.2016 було прийнято новий ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» [178], 

ЗУ «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» [153], 

положеннями якого було внесено низку змін до Основного Закону. Зокрема, 

відповідно до положень частини першої статті 131 та пункту 16
1
 Перехідних 

положень Конституції України (в редакції від 30.09.2016) [80] в Україні створюється 

ВРП шляхом реорганізації ВРЮ.  

Відповідно до нормативних приписів частини першої статті 1 ЗУ «Про Вищу 

раду правосуддя» [148] ВРП 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. 

З огляду на зазначене законодавче визначення ВРП, можна дійти висновку про 

те, що правовий статус даного органу включає в себе два ключові елементи: ВРП як 

орган державної влади та похідна характеристика – ВРП як орган суддівського 

врядування. 

В аспекті зазначеного хочемо акцентувати увагу на тому, що ВРП стала 

правонаступницею ВРЮ, статус якої, в свою чергу, визначався як колегіальний, 

постійно діючий, незалежний орган (частина друга статті 1 ЗУ «Про Вищу раду 

юстиції» [151]). З огляду на порівняльний аналіз законодавчо закріпленого статусу 

зазначених інституцій, можна стверджувати, що наразі правовий статус ВРП 

виписаний більш чітко та однозначно, в той час як недосконалість нормативного 

регулювання правового статусу ВРЮ не лише негативно позначалась на 

ефективності її діяльності, але й породжувала необхідність наукового аналізу та 

визначення правового статусу останньої. Разом з тим, існування численних спірних 

запитань та дискусій так і не дало змогу дослідникам дійти єдиного підходу з цього 
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приводу. Зважаючи на зазначене, вважаємо за доцільне навести основні наукові 

підходи щодо визначення статусу ВРЮ з огляду на їх наукову цінність. 

Перш за все, вчені наголошували на необхідності визначення місця ВРЮ в 

системі органів державної влади. На даній обставині, зокрема, наголошував 

І.В. Назаров, зазначаючи, що в Україні законодавство чітко не визначає місця ВРЮ 

в контексті теорії поділу влади. ВРЮ навіть не визначається як державний орган, 

хоча має всі характерні для нього ознаки [107, с. 19]. Аналогічну думку також 

висловлював Р.В. Ігонін, акцентуючи увагу на тому, що закладена Конституцією 

України і ЗУ «Про Вищу раду юстиції» неоднозначність сприйняття і розуміння 

місця цього органу в структурі органів державної влади трансформувалася у 

неоднозначність позицій вчених стосовно природи даного інституту державної 

влади [61, с. 226]. 

З огляду на це, позитивним є той факт, що нормами чинного ЗУ «Про Вищу 

раду правосуддя» [148] ВРП чітко визначена органом державної влади.  

Загалом, поняття органу державної влади є об’єктом дослідження 

конституційного та адміністративного права. Так, відомий німецький вчений 

Г. Єллінек державний орган розглядав як структурний елемент єдиного державного 

механізму. На думку науковця держава існує через свої органи, поза якими вона є 

юридичним ніщо. Водночас державні органи реалізують не власну, а державну 

волю, тому вони не є самодостатніми суб’єктами права. Орган представляє державу 

в межах своєї компетенції, яка є якісною характеристикою державного органу [51, 

с. 423- 425].  

Поняття державного органу набуло широкого вжитку в ХІХ столітті, коли на 

ґрунті поширення ідей народного суверенітету і розподілу влад склалася уява про 

державу як засіб здійснення влади, що належить народові. Конституція України 

1996 року використовує термін «органи державної влади», яким позначається 

сукупність органів законодавчої, виконавчої та судової влади [212, с. 240 ]. 

Статтею 5 Конституції України [80] проголошено, що носієм суверенітету і єдиним 

джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Як зазначено у 
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рішенні КСУ від 5 жовтня 2005 р. № 6-рп, в Україні вся влада належить народові. 

Влада народу є первинною, єдиною і невідчужуваною та здійснюється народом 

шляхом вільного волевиявлення через вибори, референдум, інші форми 

безпосередньої демократії у порядку, визначеному Конституцією та законами 

України, через органи державної влади та органи місцевого самоврядування, 

сформовані відповідно до Конституції та законів України [212, с. 240].  

З огляду на принцип поділу влади, запропонований Ш.-Л. Монтеск’є, термін 

«орган державної влади» є вихідним за Конституцією України, в свою чергу 

похідними від нього є терміни «орган законодавчої влади», «орган виконавчої 

влади» і «орган судової влади» [212, с. 239]. 

Характерними ознаками органу держави О.Ф. Скакун виділяє наступні:  

1) формується державою або безпосередньо народом відповідно до закону і 

функціонує на його основі;  

2) має передбачені конституцією або іншими законами спеціальні функції, які 

він здійснює від імені держави;  

3) наділений державно-владними повноваженнями, що дозволяють йому 

здійснювати юридично обов’язкові дії;  

4) функціонально взаємодіє з іншими органами в процесі реалізації своїх 

повноважень, керуючись принципом «дозволено тільки те, що прямо передбачено 

законом» [201, с. 99]. 

Вищезазначені ознаки дають змогу відокремити органи державної влади від 

інших державних інституцій. Відтак, відповідність ВРП вищенаведеним ознакам 

державних органів дає змогу віднести її до останніх, що підтверджує правильність 

законодавчого закріплення її статусу. 

Подібний підхід обстоювали І.В. Назаров [104, с. 22] та О.В. Гончаренко [38, 

с. 14], визначаючи правовий статус ВРЮ як органу державної влади. Зокрема, на 

думку О.В. Гончаренка належність ВРЮ до механізму органів держави 

безпосередньо слідує із змісту диспозиції частини 3 статті 1 ЗУ «Про Вищу раду 

юстиції» [151], відповідно до якої її визначено юридичною особою, фінансованою з 

Державного бюджету України, а також частини 1 статті 4 цього Закону, що дають 



   37 

право ВРЮ мати печатку із зображенням Державного Гербу України, своїм 

найменуванням й емблемою [38, с. 14]. 

Аналогічні положення закріплено і в ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148]. 

Так, частиною другою статті 1 зазначеного Закону передбачено, що ВРП є 

юридичною особою, видатки на утримання якої визначаються окремим рядком у 

Державному бюджеті України. ВРП має печатку із зображенням Державного Герба 

України та своїм найменуванням і емблему ВРП, яка затверджується її рішенням 

(частина перша статті 4 Закону), що слугує додатковим аргументом на користь 

доцільності включення досліджуваного органу до системи органів державної влади.  

В той же час, недоліком чинної законодавчої регламентації правового статусу 

ВРП є відсутність конретизації щодо питання, до якої саме з гілок влади слід 

відносити зазначений державний орган. Аналогічна прогалина мала місце також 

відносно ВРЮ. Незважаючи на велику кількість наукових напрацювань у даній 

сфері, думки вчених щодо визначення місця ВРЮ в системі органів державної влади 

розділились. Тому, перш ніж визначитись із місцем ВРП в системі гілок влади, варто 

дослідити наукові погляди щодо цього питання відносно ВРЮ, правонаступницею 

якої і стала ВРП. 

Так, одні вчені обстоювали думку про те, що ВРЮ входила до системи органів 

судової влади, а саме: А.З. Георгіца [32, с. 202], І.В. Камінська [66, с. 137], 

А.Р. Крусян [85, c. 128-129], В.М. Лаговський [86, с. 112], С.Р. Леськів [89, с. 83-84], 

В.Ф. Погорілко [132, с. 526], Ю.С. Шемшученко [226, c. 55]. Прибічниками підходу, 

за яким ВРЮ входила до системи органів виконавчої влади є, зокрема, Р.В. Ігонін 

[61, с. 226, 232-233, 237-238], Л.М. Москвич [102, с. 341]. В свою чегру, В.І. Татьков 

зазначає, що ВРЮ є державним органом спеціальної компетенції, який не 

відноситься до жодної з гілок державної влади (законодавчої, виконавчої чи судової) 

[213], М.Й. Вільгушинський обстоює тезу про те, що ВРЮ є загальнодержавним 

суб’єктом владних повноважень, який не належить до жодної із гілок влади, в той 

час як О.В. Гончаренко, підтримуючи позицію щодо неможливості віднесення ВРЮ 

до однієї із трьох гілок влади, обґрунтовує тезу про необхідність виокремлення 

четвертої гілки влади – контрольної гілки, до якої і пропонує відносити ВРЮ [39, 
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с. 40, 65]. Зазначену ідею вченого ми не підтримуємо з огляду на розроблену та 

обґрунтовану багато століть тому Ш.-Л. Монтеск’є теорію поділу влади, яка є 

загальноприйнятою у всьому світі та виправданою практикою. На думку 

Л.М. Москвич ВРЮ разом із Президентом України, ВРУ, КМУ відноситься до 

«органів (їх посадовців), що знаходяться поза судовою системою» [102, с. 341].  

Ще далі в роздумах пішов Р.В. Ігонін, який аналізуючи місце ВРЮ серед 

органів державної влади, дійшов висновку про те, що ВРЮ є органом виконавчої 

влади із спеціальною компетенцією. На думку вченого специфіка правового статусу 

ВРЮ обумовлена конституційними положеннями, які визначають основи його 

функціонування і правовою природою самої діяльності [61, c. 225]. Тому, оперуючи 

методом виключення, на основі аналізу нормативних положень Конституції 

України, вчений доходить до висновку, що ВРЮ не входить до органів законодавчої 

чи судової влади, відтак відноситься саме до виконавчої влади.  

Відповідно до статті 7 Конституції України [80] єдиним органом законодавчої 

влади в Україні є парламент – ВРУ. Згідно з положеннями статті 124 Основного 

Закону правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Крім того, частиною 

першою статті 1 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» [179] (від 07.07.2010, який 

втратив чинність 30.09.2016) передбачалось, що судова влада в Україні відповідно 

до конституційних засад поділу влади здійснюється незалежними та безсторонніми 

судами, утвореними згідно із законом. Аналогічне нормативне положення 

передбачене і у статті 1 нового ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» (в редакції від 

02.09.2016) [178]. 

Опираючись на зазначені положення Основного Закону Р.В. Ігонін доходить 

до висновку, що «конституційні і законодавчі положення стосовно організаційних 

форм реалізації законодавчої та судової влади носять абсолютно визначений і 

виключний характер. Вони не залишають простору для можливого включення будь-

якого іншого державного органу у перелік суб’єктів здійснення законодавчої і 

судової влади. З іншого боку, Розділ VI Конституції, який встановлює правові 

засади функціонування виконавчої влади, не має виключного чи абсолютно 

визначеного характеру щодо організаційних форм її здійснення. Отже, може 
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охоплювати собою органи державної влади, які не перебувають у підпорядкуванні 

КМУ» [61, с. 233]. Відтак, вчений вважає, що вищевикладені доводи та міркування є 

достатніми для того, щоб визначити ВРЮ як «незалежний орган виконавчої влади із 

спеціальним статусом» [61, с. 238]. 

Проте, вищевикладений підхід до визначення місця ВРЮ в системі органів 

державної виконавчої влади, висловлений Р.В. Ігоніним, вважаємо хибним та таким, 

що не узгоджується із приписами міжнародних актів у сфері судочинства, 

висновками Венеціанської комісії та КРЄС. 

Так, як вбачається з приписів пункту 1.3. Європейської хартії про закон «Про 

статус суддів» від 10.07.1998 [53] орган, уповноважений приймати рішення щодо 

підбору, відбору, призначення, просування по службі чи припинення перебування на 

посаді судді повинен бути незалежним від виконавчої та законодавчої гілок влади. 

Відповідно до положень, які містяться в Рекомендації № R(94)12 КМРЄ 

Незалежність, дієвість та ролі суддів від 13.10.1994  «орган, який є уповноваженим 

приймати рішення щодо обрання та кар’єри суддів, повинен бути незалежним від 

уряду та адміністративних органів» [110]. 

Зазначені положення знайшли своє закріплення і в законодавчих актах 

іноземних держав щодо визначення місця Судових рад в системі органів державної 

влади. Наприклад, відповідно до статті 16 Закону Республіки Болгарія «Про Судову 

систему» Вища судова рада (яка є аналогом ВРП) є постійно діючим органом 

судової системи, що забезпечує її незалежність [177].  

Отже, у зазначених положеннях міжнародних актів чітко визначено правило 

про те, що орган, відповідальний за формування суддівського корпусу та 

притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, не може відноситись до 

виконавчої або законодавчої влади, відтак теорію включення такого органу до 

системи органів виконавчої влади вважаємо недоцільною та необґрунтованою. 

Разом з тим, підтримуємо позицію тих вчених, які відносили ВРЮ до системи 

органів судової влади з огляду на таке. 

П.М. Рабінович розглядає судову владу як «вид публічної влади, що 

здійснюється державою та її органами, здатність підпорядковувати своїй волі 
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поведінку людей та діяльність об’єднань, що знаходяться на її території» [186, с. 86]. 

В свою чергу, Ю.М. Грошевий та І.Є. Марочкін розглядають судову владу як 

специфічну гілку державної влади, що здійснюється уповноваженими на те 

державними органами – судами – і призначенням якої є розв’язання правових 

конфліктів та здійснення судового контролю, адже вирішення соціальних конфліктів 

не завжди пов’язано з відновленням у правах [43, с. 20]. 

Дещо ширше підходить до визначення поняття судової влади К.Ф. Гуценко, 

говорячи, що судову владу неможливо зводити до судів, які є лише засобами її 

реалізації. Владою треба вважати не орган чи посадову особу, а те, що вони можуть і 

спроможні зробити. По суті – це повноваження, функція, але не її виконавець [44, 

с. 44]. 

Найбільш обґрунтованою вважаємо позицію, висловлену такими вченими як 

С.С. Алєксєєв, Г.М. Дрок, М.Й. Вільгушинський про те, що органи судової влади 

необхідно відмежовувати від органів, покликаних забезпечувати діяльність судів. 

Завдяки цьому, на думку вчених, можна досягти доволі чіткого розмежування, 

власне, правосуддя (діяльності суду, судді), пов’язаної з вирішенням життєвих 

питань з позиції права, та інших видів правозастосовної діяльності, які 

проявляються у сфері судової влади [9, с. 50; 25, с. 33 ; 47]. 

Подібну думку висловив також А.З. Георгіца, який вважає, що судову владу не 

можна ототожнювати із судовою системою, зокрема судами [32, c. 202]. Крім того, 

як зазначає І.Л. Петрухін поняття «система судових органів» та «судова влада» – не 

є тотожними. Науковець переконаний, що судова влада неможлива без судової 

системи, проте наявність системи судових органів ще не говорить про те, що в даній 

державі є судова влада [127, с. 327]. Прихильниками подібного підходу також є 

А.О. Селіванов та О.З. Хотинська-Нор, які зауважують, що у розділі XIII 

Конституції України закладено дві форми організації судової влади: судовий лад та 

судовий устрій. Тільки безпосередні суб’єкти судової системи (всі суди) утворюють 

судовий устрій, в той час як всі інші суб’єкти вказують на судовий лад [221, с. 22]. 

Крім того, О.З. Хотинська-Нор акцентує увагу на тому, що судову систему 

утворюють не лише суди, але й інші судові органи, такі як ВРЮ, оскільки від них 
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безпосередньо залежить здійснення судами їх виключного повноваження – 

правосуддя [221, с. 18-19].  

Підтримуємо позицію тих науковців, які вказують, що судова влада здійснює 

не лише правосуддя, і тому до складу цієї гілки влади повинні входити не лише 

судова система у повному обсязі, суддівський корпус, а і апарат судів, будинки, в 

яких суди розміщуються, елементи суб’єктів організаційного характеру та 

ресурсного забезпечення та може реалізовуватися не лише через правосуддя, але й 

через інші форми та функції [97, с. 31].  

Вищенаведений теоретичний підхід відображено і у положеннях чинного 

законодавства України. Зокрема, згідно з приписами пункту 1 Положення про 

Державну судову адміністрацію України [135] ДСАУ є органом в системі судової 

влади. Проте, даний орган не є судом, до його функцій не входить здійснення 

правосуддя. Відповідно до частини першої статті 92 ЗУ «Про судоустрій і статус 

суддів» (в редакції від 02.06.2016) [178] ВККСУ є державним органом суддівського 

врядування, який на постійній основі діє у системі правосуддя України. Крім того, 

державною установою у системі правосуддя визнається НШСУ (частина перша 

статті 104 Закону [178]). 

Подібні міркування закріплено і в науковій літературі. Зокрема, І.В. Камінська 

у своєму дисертаційному дослідженні доходить висновку про те, що згідно з чинним 

законодавством України ВРП, ДСАУ, ВККСУ та НШСУ є державними органами в 

системі правосуддя, які здійснюють повноваження з питань організації судової 

влади. Функціонування зазначених органів влади поза системою судової влади не 

забезпечує незалежності суду як засади організації судової влади [66, с. 137]. 

Відтак, вищенаведені законодавчі положення підтверджують наукову тезу про 

те, що судова влада включає в себе дві групи державних органів, а саме: суди та 

органи і установи, які здійснюють організаційно-правове забезпечення їх діяльності.  

Крім того, закріплення правового статусу як ВРЮ, так і ВРП в розділі VIII 

Конституції України під назвою «Правосуддя» говорить про первинне бачення 

законодавцем цього інституту саме в системі органів судової влади [227, c. 85]. Крім 

того, на думку КСУ важливим засобом забезпечення ефективного функціонування 
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органів правосуддя та незалежності суддів є ВРЮ, діяльність якої цілком 

зосереджена саме в цій сфері. Тому логічним є те, що норми, якими визначається 

статус ВРП, включено в розділ VIII «Правосуддя» Конституції України [80]. 

Крім того, під час розробки проекту закону «Про Вищу раду правосуддя» 

точились дискусії щодо закріплення статусу даного органу як квазісудового з огляду 

на процедуру оскарження його рішень, де дисциплінарна палата фактично виконує 

роль першої інстанції, пленарне засідання ВРП – апеляційної, а вже Верховний Суд 

– касаційної. Втім, міжнародний експерт проекту «Ефективність дисциплінарних 

органів у системі судочинства», суддя Апеляційного суду Литви Артурас Дрюкас, 

посилаючись на практику ЄСПЛ (зокрема на рішення «Олександр Волков проти 

України» [204]), зазначив: «Попри те що в складі ВРП працюватиме більшість 

людей у мантіях, її не можна називати судовим органом» [217]. (Детальніше щодо 

доцільності віднесення ВРП квазісудових органів йтиметься у підрозділі 2.1.) 

З аналізу вищевикладених положень міжнародних актів та наукової літератури 

вважаємо, що система органів судової влади складається із двох груп органів: судів, 

які безпосередньо здійснюють функцію правосуддя, та допоміжних органів, які 

здійснюють організаційно-правове забезпечення діяльності судів. З огляду на аналіз 

юрисдикційної діяльності ВРП, її безумовно варто віднести саме до другої групи 

органів, адже ВРП наділена повноваженнями щодо кадрового забезпечення судів та 

кар’єри суддів, притягнення суддів та прокурорів до дисциплінарної 

відповідальності тощо. Тому, ВРП повинна зберігати свою незалежність від 

законодавчої та виконавчої влади.  

Враховуючи вищевикладене, вважаємо недоліком те, що до цього часу на 

законодавчому рівні не було чітко визначено місце ВРЮ в системі органів судової 

влади. Більше того, законодавець не врахував дану обставину і при розробці 

ЗУ «Про Вищу раду правосуддя», адже в його положеннях не деталізовано, до якої ж 

конкретно влади належить зазначений орган. Відтак, вважаємо за необхідне 

конкретизувати статус ВРП у ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148], доповнивши 

його положеннями про те, що ВРП «на постійній основі діє у системі правосуддя 
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України». Таку пропозицію підтримують 55 % опитаних адвокатів, 68 % суддів. 

(додаток 1; додаток 2 табл. 2.2). 

Новелою законодавства України є визначення ВРП не лише органом державної 

влади, але і органом суддівського врядування (стаття 1 ЗУ «Про Вищу раду 

правосуддя» [148]), що справляє значний вплив на правовий статус цього органу, 

відтак потребує ґрунтовного аналізу. Зазначене поняття використовується 

здебільшого у галузі адміністративного права, теорії державного управління, а у сфері 

правосуддя вжите вперше. Категорія «врядування» є характерною для європейського 

співтовариства і використовується як правило у галузі державного управління, 

публічного адміністрування чи демократичного врядування. Тому, дослідженням 

зазначеного поняття займались в більшості європейські та американські науковці, 

зокрема А. Бенц, М. Яхнетфкус, Б. Колєр-Кох, С. Крегер, Й. Пападопулос, Ч. Сейбл, 

Дж. Цейтлін, А. Моравчик та інші. Проте певні напрацювання в цій сфері мають і 

вітчизняні вчені: В.Д. Бакуменко, В.М. Князєв, Ю.П. Сурмін, Н.Р. Нижник, 

С.Д. Дубенко, О.Ю. Оболенський, А.Я. Малиновський, В.І. Мельниченко, 

Г.С. Одинцова, В.Г. Атаманчук, В.Г. Афанасьєв, В.Б. Авер’янов, І.А. Грицяк, 

А.А. Пухтецька тощо. В свою чергу, поняття «суддівське врядування» є новим та 

недослідженим, відтак постає необхідність визначення його сутнісних ознак та 

особливостей. 

Етимологічно поняття «врядувати» («урядувати») означає правити, керувати, 

виконувати службові обов’язки, розпоряджатися [202]. В свою чергу, «врядування» 

(«урядування») означає «дію за значенням урядувати» [202]. З філологічної точки зору 

поняття «врядування» є синонімом поняттю «управління», але якщо говорити про 

переклад англійського слова «governance», то спеціалісти Інституту української мови 

все-таки рекомендують послуговуватися терміном «врядування», оскільки 

«управління» часто вживається для перекладу слова «management» (напр. управління 

персоналом (personal management, human resources management), бізнес-управління 

(business management) тощо). Такий самий переклад використовують перекладачі, що 

працюють над виданнями з теорії та практики державного управління [154]. Крім того, 
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у робочих та офіційних документах міжнародних організацій ООН, ПРООН, Світового 

банку, ОЕСР вживається термін «врядування» замість «управління».  

У найзагальнішому розумінні «урядування» («governance») визначають як 

процес здійснення урядом (чи ширше – органами влади) своїх функцій задля 

регулювання суспільних процесів, здійснення публічної політики, розподілу ресурсів 

тощо [72]. Вчений Дж. Стоукер зазначає, що «урядування» (governance) стосується 

нових методів і форм правління і особливо – змін у значенні правління (government) 

[7]. В свою чергу відомий англійський політолог Е. Хейвуд пише, що урядування 

завжди включає в себе уміння приймати і здатність впроваджувати в життя колективні 

рішення [4].  

Загалом у теорії державного управління існує три основні концепції щодо 

визначення поняття «врядування» («урядування)». Так, першим значенням урядування 

є процес здійснення влади і прийняття рішень. Друге значення, у якому стали часто 

вживати слово «врядування» на Заході – це суспільне або системне врядування 

(англійською – governance), під яким розуміють управлінську діяльність як суспільну 

координацію, що уможливлює та полегшує колективні дії через колективно прийняті 

рішення, але вже не у вертикальному, а в горизонтальному вимірі. У цьому сенсі 

урядування, на думку західних дослідників, можливе й без уряду. Уряд у ньому, як 

стверджує Е. Хейвуд, – це лише одна з організацій, що бере участь у процесі. І нарешті, 

відповідно до третього підходу поняття «врядування» вживається у сенсі 

горизонтальної, координуючої діяльності, але не ринкової, а громадсько-мережевої, 

пов’язаної із зменшенням ролі уряду і розширенням ролі усіх інших зацікавлених 

сторін (стейкхолдерів). [72].  

У галузі європейського врядування зазначений термін зазвичай визначають як 

процес взаємодії органів влади із суспільними інститутами та громадянами в процесі 

прийняття рішень [3], спосіб вироблення політики, до якого залучаються багато 

«гравців» та який передбачає багатовекторне, вертикальне і горизонтальне, 

співробітництво для досягнення цілей [2]. У 2001 році було видано Білу книгу 

європейського врядування [1], яка закріпила базові принципи належного врядування, 

серед них: верховенство права, відкритість і прозорість, активна участь, рівність і 
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врахування інтересів суспільства, відповідальність (підзвітність), результативність та 

узгодженість[154]. 

Враховуючи напрацювання інших галузей права, можемо виокремити ознаки 

поняття «врядування»: 1) являє собою процес, спрямований на регулювання 

суспільних відносин; 2) характерне для відносин між рівними учасниками, коли 

відсутнє безпосереднє підпорядкування (відносини «по-горизонталі»); 3) базується на 

принципах взаємодії та прийнятті колективних (колегіальних) рішень; 4) залучення 

всіх заінтересованих сторін. 

Як нами уже було зазначено, з філологічної точки зору поняття «врядування» є 

синонімом поняттю «управління», разом з тим варто детально дослідити дані поняття з 

тим, щоб визначити співвідношення понять «суддівське врядування» та «судове 

управління», які використовуються останнім часом у юридичній науці та законодавстві 

України. Так, етимологічно управління означає дію за значенням управляти; 

спрямовувати діяльність, роботу кого-, чого-небудь; бути на чолі когось, чогось; 

керувати, спрямовувати хід, перебіг якогось процесу, впливати на розвиток, стан 

чого-небудь [202]. В юридичній літературі поняття управління визначається як 

комплекс необхідних заходів впливу на групу, суспільство або окремі ланки з метою їх 

впорядкування, вдосконалення та розвитку [12, с. 11]. Управління передбачає наявність 

відносин влади і підпорядкування між державними органами.  

У наукових джерелах також вживається поняття «судове управління». 

С.Ю. Обрусна визначає судове управління як діяльність, що безпосередньо не 

поширюється на сферу правосуддя, хоча спрямована сприяти його здійсненню, 

забезпечує вирішення питань організаційно-правового, кадрового, матеріально-

технічного, фінансового забезпечення функціонування судової системи [116, с. 341]. 

Д.В. Приймаченко та Р.В. Ігонін обстоюють тезу про те, що поняття «судове 

управління» може вживатися винятково у ракурсі реалізації суддівськими органами 

чи суддями, що перебувають на адміністративних посадах, адміністративно-

організаційних повноважень у сфері організації діяльності суду [142, с. 64-65]. В 

свою чергу, Д.М. Притика стверджує, що у центрі судового управління 

(адміністрування) знаходиться суддя і судове врядування [146, c. 172], не 
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розкриваючи при цьому сутність останнього. Крім того вчений зазначає, що судове 

управління – це така діяльність, що не поширюється на сферу правосуддя, 

здійснюваного судом, предметом якої є: питання організації судових органів, відбір 

суддів і народних засідателів; управління кадрами судових органів; перевірка 

організації роботи судових органів; вивчення та узагальнення судової практики; 

організація роботи з ведення судової статистики [146, c. 174]. Отже, вчений 

ототожнює поняття судового управління із поняттям адміністрування, в той же час 

стверджує, що судове врядування є складовою частиною судового управління. 

З огляду на наведені визначення можна зробити висновок про те, що в 

науковій літературі поняття «судове управління» вживається у двох значеннях: як 

організаційно-правове забезпечення або ж як адміністрування судів.  

Навряд чи можна погодитись із таким розмежуванням вищенаведених понять, 

адже вживання поняття «судове управління» може ставити під сумнів незалежність і 

самостійність судових органів в цілому (про доцільність використання терміну 

«адміністрування» та «організаційно-правове забезпечення» замість «управління» 

йтиметься у наступних розділах).  

Вважаємо, що не доцільно ототожнювати поняття «судове управління» та 

«суддівське врядування». Не зважаючи на те, що обидва поняття позначають один і той 

самий процес упорядкування системи, вони різняться порядком реалізації такої 

діяльності. У класичному розмінні поняття «управління» вказує на наявність відносин 

підлеглості та підпорядкування, в той час як поняття «врядування» у міжнародній 

практиці навпаки підкреслює процес упорядкування системи на основі децентралізації 

відносин, координації, взаємодії рівних інституцій задля прийняття колективних 

(колегіальних) управлінських рішень.  

Тобто, використавши поняття «суддівське врядування» стосовно ВРП 

законодавець акцентував увагу на побудові даного органу відповідно до міжнародних 

стандартів, забезпечивши незалежний статус ВРП від інших органів влади, 

представництво у ній різних державних інституцій та громадянського суспільства, 

гарантувавши прозорий та відкритий порядок прийняття нею рішень (колегіально), 

встановивши відповідальність та підзвітність виключно перед суспільством, 
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спрямованість діяльності на забезпечення незалежності судової влади та встановлення 

верховенства права. 

Отже, можемо підсумувати, що суддівське врядування являє собою процес 

упорядкування судової влади, який здійснюється незалежним держаним органом в 

межах визначених функцій шляхом прийняття колегіальних рішень та ґрунтується на 

принципах верховенства права, прозорості, рівності, результативності, взаємодії з 

іншими державними інституціями, громадянським суспільством і відповідальності 

перед громадянами. 

Така семантична конструкція як «суддівське врядування» потребує 

проведення порівняльного аналізу із поняттям «суддівське самоврядування» з 

метою доведення чи спростування їх тотожності або відмінності. Аналіз 

співвідношення зазначених понять є важливим для визначення особливостей 

правового статусу новоствореної ВРП, яка є правонаступницею ВРЮ, з огляду на 

те, що багато вчених відносили останню саме до органів суддівського 

самоврядування, не дивлячись на відсутність прямої вказівки на це у законодавстві 

України.   

Прихильниками підходу щодо визначення ВРЮ органом суддівського 

самоврядування є А.З. Георгіца [32, с. 337], О.М. Коротун [83, с. 22], С.Р. Леськів 

[89, с. 85], В.М. Лаговський [86, с. 141], О.І. Потильчак [137, с. 132] та інші.  

Зокрема, О.І. Потильчак головною підставою віднесення ВРЮ до органів 

суддівського самоврядування визначає те, що переважна більшість членів даного 

органу – судді, обрані у встановленому законом порядку іншими суддями, 

адвокатами, прокурорами [137, с. 132]. Вважаємо зазначений підхід суперечливим, 

адже і сам науковець, здійснюючи дослідження даного поняття, звертає увагу на 

тому, що суддівське самоврядування в його сучасному розумінні є різновидом 

соціального управління, за якого суб’єкт і об’єкт управління збігаються [137, с. 131]. 

Це означає, що люди самі управляють своїми справами, спільно приймають рішення 

та діють з метою їх реалізації [143, с. 138]. Самоврядування, як одна з форм 

організації людського співіснування, базується на принципах свободи, рівності та 

безпосередньої участі в управлінні [13, с.413-414]. 
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С.Р. Леськів відносить ВРЮ до органів суддівського самоврядування з огляду 

на те, що змістовне навантаження даного органу цілком відповідає сфері діяльності 

органів суддівського самоврядування, яке, в свою чергу, вона розглядає як 

колективне утворення, діяльність якого спрямована, перш за все, на внутрішню 

діяльність суду. Окрім цього вчена наголошує на тому, що шляхом визнання ВРЮ 

органом суддівського самоврядування йде багато Європейських країн [89, с. 83, 85]. 

Проте, вважаємо зазначене обґрунтування занадто розмитим, адже С.Р. Леськів не 

конкретизує на практику яких саме іноземних країн вона посилається. Крім того, 

вважаємо, що для того, щоб віднести той чи інший орган до органів суддівського 

самоврядування, необхідно враховувати не лише змістовне навантаження такого 

органу, але і порядок його формування, наявність публічної складової, особливості 

національної правової системи та судоустрою конкретної країни, наявність чи 

відсутність органів суддівського самоврядування загалом тощо.  

На думку О.В. Білової суддівське самоврядування необхідно розглядати як 

створене в силу закону об’єднання особливого виду – публічної корпорації, 

утворене шляхом участі суддів у державному управлінні судами для вираження 

своїх інтересів як носіїв судової влади і з метою забезпечення незалежності судової 

влади [17, с. 4]. В свою чергу О.О. Шандула визначає суддівське самоврядування як 

підзаконну діяльність щодо самостійного колективного вирішення професійними 

суддями через виборні органи або безпосередньо їх колективами питань 

внутрішньої діяльності судів і суддівського корпусу, що здійснюється у 

встановлених законом межах [93, 183-289]. В.В. Сердюк розглядає суддівське 

самоврядування як форму організації суддівського співтовариства [198, c. 166-167].  

На думку О. М. Коротун, суддівське самоврядування слід розуміти як 

установлений законодавцем спосіб здійснення функцій судової влади професійними 

суддями в сфері управління, не пов’язаній зі здійсненням правосуддя [82, с. 4]. 

Подібне визначення дає С.В. Прилуцький, який визначає суддівське самоврядування 

як первинну, пряму та безпосередню форму участі всіх суддів у сфері організації та 

діяльності судової влади. Похідними від суддівського самоврядування, тобто 

окремими інститутами організації судової влади, вчений виокремлює судове 
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адміністрування (управління) та самоорганізацію. [143, с. 238]. Всі вищенаведені 

визначення підтверджують теоретичний підхід про те, що суддівське 

самоврядування є формою управління, за якої суб’єкт і об’єкт управління 

збігаються.  

Відповідаючи на питання про те, чи була ВРЮ та її правонаступниця – ВРП 

органом суддівського самоврядування, варто виходити із нормативних положень 

чинного законодавства України, іноземного досвіду, повноважень, які покладені на 

даний орган, та порядку його формування. 

Так, Розділ VIII ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» [179] (від 07.07.2010, 

який втратив чинність 30.09.2016) було присвячено регулюванню питання 

суддівського самоврядування в Україні. Згідно з частиною четвертою статті 6, 

частиною першою статті 124 цього Закону визначалось, що для вирішення питань 

внутрішньої діяльності судів діє суддівське самоврядування, під яким розуміється 

самостійне колективне вирішення зазначених питань суддями (виділено автором). 

Аналогічне визначення тепер закріплене у статті 126 ЗУ «Про судоустрій і статус 

суддів» (від 02.06.2016) [178]. Загалом, зазначене законодавче визначення 

узгоджується із тим, як дане поняття визначається у науці. 

З вищенаведених наукових підходів та законодавчо закріпленого визначення 

органу суддівського самоврядування можна виокремити його характерні ознаки: по-

перше, орган суддівського самоврядування формується виключно із числа суддів; 

по-друге, компетенція такого органу поширюється на організаційно-правове 

забезпечення діяльності виключно судів.  

Проте, вищенаведені ознаки органу суддівського самоврядування не були 

характерні ВРЮ, адже до її складу входили не лише судді, але і прокурори, 

адвокати, представники вищих навчальних закладів та наукових установ, Міністр 

юстиції України, Генеральний прокурор України тощо (стаття 5 ЗУ «Про Вищу раду 

юстиції»), а її компетенція поширювалась не лише на суди, але і на органи 

прокуратури (стаття 3 зазначеного Закону) [151]. Відповідно до приписів статті 131 

Конституції України (в редакції від 30.09.2016) [80], статті 5 ЗУ «Про Вищу раду 

правосуддя» [148] до складу ВРП також входять судді, прокурори, адвокати, 
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представники вищих навчальних закладів та наукових установ, за винятком 

Генерального прокурора України та Міністра юстиції України, як це було раніше. 

Крім того, експерти піддавали критиці положення ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» 

за «неоковирне визначення ВРП як органу суддівського самоврядування, хоча в її 

формуванні беруть участь суб’єкти, які не мають жодного стосунку до правосуддя» 

[88]. 

Більше того, статтею 125 цього ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» (від 

07.07.2010) [179] закріплювались організаційні форми суддівського самоврядування, 

а саме: збори суддів місцевого суду, апеляційного суду, вищого спеціалізованого 

суду, ВСУ; Рада суддів України та з’їзд суддів України. Як бачимо, зазначений 

перелік органів суддівського самоврядування був вичерпним, і не включав ВРЮ. 

Аналогічний перелік організаційних форм суддівського самоврядування визначений 

тепер частиною другою статті 127 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» (від 

02.06.2016) [178], ВРП знову ж таки не включена до цього переліку.  

Варто зазначити, що при розробці проекту закону «Про Вищу раду 

правосуддя» законодавець усвідомлено не відносив даний орган до органів 

суддівського самоврядування. Зокрема, при розгляді відповідних проектів законів 

№ 5180 від 23.09.2016 та № 5180-1 від 04.10.2016 на пленарному засіданні ВРУ у 

першому читанні народні депутати України неодноразово наголошували на 

автономному та незалежному статусі ВРП та недоцільності віднесення її до органів 

суддівського самоврядування [149; 150].  

З огляду на вищенаведені визначення, можна дійти висновку про те, що 

поняття «суддівське самоврядування» та поняття «суддівське врядування» не є 

тотожними, відповідно й органи суддівського самоврядування та органи 

суддівського врядування є різними за своїм правовим статусом, функціональним 

навантаженням, обсягом повноважень, порядком формування їх корпусу тощо. 

Зазначене наукове положення підтримує 75 % опитаних адвокатів та 88 % суддів 

(додаток 2 табл. 2.4). 

Разом з цим, як нами було зазначено вище, деякі науковці, обґрунтовуючи 

необхідність віднесення ВРЮ до органів суддівського самоврядування, спирались 
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на зарубіжний досвід, не враховуючи при цьому того факту, що у більшості 

міжнародних актів органи, що іменуються здебільшого радами суддів, за своїми 

функціями і повноваженнями виконують функції органів, які в українському 

контерсті є органами суддівського самоврядування, а не ВРЮ. В аспекті цього варто 

звернута увагу на таке. 

Правовий статус зарубіжних аналогів ВРП не є однаковим, різними є і 

найменування таких органів у різних країнах. Наприклад, у Франції, Італії, 

Португалії, Румунії – це Вища рада магістратури [223, с. 9], Іспанії – Генеральна 

рада судової влади [223, с.10], у Вірменії – Рада правосуддя [209], у Болгарії – Вища 

рада суддів та її адміністрації [223, с. 8], в Угорщині – Національна рада юстиції [75, 

c. 278, 415, 557], у Турецькій Республіці – Вища рада суддів і прокурорів [223, с. 10], 

Боснії і Герцеговині – Вища судова та прокурорська рада [75, с. 11], у Колумбії – 

Вища рада судових органів [67, c. 156], Польщі – Національна рада з питань 

правосуддя [223, с. 9], Республіці Сербія, Словацькій Республіці – Судова рада [223, 

с. 9, 11], Грузії – Вища рада юстиції [223, с. 10] тощо.  

На думку І.В. Назарова у таких країнах як Франція, Італія, Іспанія, Молдова 

Ради магістратури або правосуддя входять до системи органів суддівського 

самоврядування, навіть очолюють їх [107, с. 19].  

Більшість науковців, досліджуючи правову природу органів, відповідальних за 

формування суддівського корпусу та притягнення суддів до дисциплінарної 

відповідальності (так званих Судових рад), стверджують, що у європейських 

державах інститут суддівського самоврядування було закріплено після Другої 

світової війни переважно у конституціях цих країн. Більше того, стверджують, що 

такий орган, як ВРЮ вперше була визнана органом суддівського самоврядування 

нормами Конституції Італії 1947 року.  

Проте, дослідивши положення статей 104, 105 Конституції Італії 1947 року 

[78], а також Закону Італії «Правила Конституції і функціонування Вищої ради 

магістратури» [147] можемо стверджувати, що в них чітко не визначено правового 

статусу Вищої ради магістратури, зокрема, відсутнє твердження про те, що цей 
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орган відноситься саме до суддівського самоврядування. На конституційному рівні 

визначені лише його повноваження та склад.  

Разом з тим, у італійській літературі науковці визнають даний орган 

самоврядним органом з огляду на комплексне тлумачення положень Конституції 

Італії 1947 року про те, що судова система є автономною та незалежною від всіх 

інших гілок влади (частина першої статті 104) та повноважень Вищої ради 

магістратури (стаття 105) [122]. 

Те саме стосується і конституцій інших держав. У Конституції Франції у 

статті 65 зазначено, що Президент є гарантом незалежності судової влади, 

допомагає йому в цьому Вища рада магістратури [81]. Статтею 159 Конституції 

Туреччини передбачено, що Вища рада суддів та прокурорів повинна бути створена 

та діяти відповідно до принципу незалежності судів та безпеки суддів [79]. 

Відповідно до частини другої статті 151 Конституції Бельгії в країні діє Вища рада 

юстиції, яка при виконанні своїй повноважень керується принципом незалежності 

суддів та судів [77]. 

Отже, з аналізу нормативних положень конституцій іноземних держав можна 

стверджувати, що в більшості з них не визначений правовий статус Судових рад. З 

конституційних положень загалом вбачається лише головне призначення таких 

органів – забезпечення незалежності судів в системі органів державної влади. 

В аспекті зазначеного, хочемо акцентувати увагу на твердженні, висловленому 

О.М. Коротун про те, що конституції іноземних держав не містять чіткого 

виокремлення органів суддівського самоврядування. Тому підтримуємо думку 

вченої про те, що такі органи можна назвати органами суддівського самоврядування 

лише умовно [82, с. 85]. 

Більше того, О.І. Потильчак слушно зауважує, що жоден документ керівних 

органів Ради Європи, неурядових організацій, які опікуються дотриманням статусу 

суддів у національних правових системах держав-членів Ради Європи, не містить 

визначення суддівського самоврядування або певних організаційних схем такого 

самоврядування [137, с. 134]. 
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Якщо ж проаналізувати досвід пострадянських країн, варто зазначити, що 

модель побудови органів суддівського самоврядування в них дещо різниться від 

української моделі. Наприклад, в Російській Федерації свобода асоціації суддів або 

суддівське самоврядування знайшли своє вираження в організаційній формі – 

суддівське співтовариство («судейское сообщество»). Тривалий час дане поняття не 

було визначено на нормативному рівні. Згодом суддівське співтовариство було 

визначено як сукупність наділених у конституційному порядку повноваженнями 

щодо здійснення правосуддя всіх суддів Російської Федерації (частина перша 

статті 1 Положення про органи суддівського співтовариства Російської Федерації 

від 30 червня 1993 року). В подальшому, зазначене поняття було закріплене у Законі 

Російської Федерації «Про органи суддівського співтовариства в Російській 

Федерації» від 14.03.2002 [127, с. 589]. 

Суддівське співтовариство в Російській Федерації як цілісність не є 

самостійним суб’єктом права [127, с. 590]. Його органами є: Всеросійський з’їзд 

суддів, Рада суддів Російської Федерації, збори суддів Верховного та Вищого 

арбітражного судів, з’їзди (конференції) суддів суб’єктів Федерації, окружних 

(флотських) військових судів та їх ради. Крім того, з моменту набрання чинності 

Федеральним Законом «Про органи суддівського співтовариства в Російській 

Федерації» [114] до зазначеного переліку органів суддівського співтовариства були 

також включені Вища кваліфікаційна колегія суддів Російської Федерації (яка 

фактично наділена повноваженнями ВРП) та кваліфікаційні колегії суддів суб’єктів 

федерації, а також загальні збори суддів судів. 

Російський науковець І.Л. Петрухін слушно зауважує, що законодавець 

наділив кваліфікаційні колегії повноваженнями державно-владного або публічного 

характеру (зокрема, щодо формування суддівського корпусу та притягнення суддів 

до дисциплінарної відповідальності), тому їх правова природа є змішаною, що і 

породжує складнощі при її ідентифікації [127, с. 604]. Професор акцентує увагу на 

тому, що до прийняття Федерального Закону «Про органи суддівського 

співтовариства в Російській Федерації», тобто до 2002 року, кваліфікаційні колегії 

на законодавчому рівні не визнавались органами суддівського співтовариства 
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(суддівського самоврядування), незважаючи на те, що для цього були всі підстави, 

адже відповідно до Положення про склад кваліфікаційних колегій судів 1993 року 

до складу кваліфікаційної колегії могли входити виключно судді, які обирались на 

з’їздах (конференціях) і зборах суддів, та були підзвітними лише зазначеним 

органам суддівського співтовариства, які їх обирали [127, с. 604-605]. Саме тому, в 

той час науковці говорили про необхідність визначення правового статусу 

кваліфікаційних колегій суддів як органів суддівського самоврядування [137, с. 131]. 

Проте, положеннями Федерального Закону «Про органи суддівського 

співтовариства в Російській Федерації» було змінено склад кваліфікаційних колегій, 

зокрема, до них тепер входять не лише судді, але й представники громадськості, які 

обираються законодавцем, та представники Президента Російської Федерації. 

Зазначені зміни, на думку І.Л. Петрухіна, говорять про те, що публічно-правова 

основа проявляється більш очевидно, відтак віднесення цих органів до суддівського 

співтовариства (суддівського самоврядування) вбачається тепер помилковим [127, 

с. 604-605].  

Аналогічні кваліфікаційні колегії створені та діють і в інших країнах. Зокрема, 

в Республіці Туркменістан, Республіці Білорусь.  

Так, відповідно до приписів статті 66 указу Президента Туркменістану від 

08.09.1998 № ПП-2607 «Про затвердження Положення про дисциплінарну 

відповідальність, відзив та дострокове звільнення суддів судів Туркменістану» [113] 

з метою забезпечення судових органів висококваліфікованими кадрами та 

посилення гарантій незалежності суддів в Туркменістані створюються 

Кваліфікаційні колегії суддів Верховного суду Туркменістану, суддів велаятських 

судів та судів в містах з правами велаята. Такі кваліфікаційні колегії формуються 

виключно з числа суддів та наділені повноваженнями у сфері кадрового 

забезпечення діяльності судів та щодо дисциплінарної відповідальності суддів. 

Отже, з наведених норм видно, що даний орган відповідає ознакам органу 

суддівського самоврядування.  

В свою чергу, дещо інша модель кваліфікаційної колегії суддів як органу 

суддівського співтовариства передбачена статтею 143 Кодексу Республіки Білорусь 
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про судоустрій та статус суддів [70]. Згідно з приписами статті 171 Кодексу до 

складу Кваліфікаційної колегії суддів Верховного Суду Республіки Білорусь 

входять, окрім суддів, не менше двох представників Міністра юстиції, а також вчені-

юристи та інші спеціалісти у галузі права. Відтак, бачимо, що незалежно від того, 

що зазначений орган не повністю відповідає ознакам органу суддівського 

самоврядування, законодавець все ж наділив його відповідним правовим статусом. 

Разом з тим, у Республіці Вірменія повноваження Судової ради покладені на 

такий орган, як Рада правосуддя, яка не визнається органом суддівського 

самоврядування. Навпаки, на законодавчому рівні чітко визначено, що відповідна 

Ради є незалежним органом (стаття 97 Судового кодексу Республіки Вірменія) [209]. 

Органами ж самоврядування судової влади є лише загальні збори суддів Республіки 

Вірменія та Рада суддів судів (стаття 70 Судового кодексу Республіки Вірменія) 

[209]. 

Отже, з аналізу досвіду та законодавства іноземних держав можна зробити 

висновок, що у світі не вироблено єдиного підходу до визначення правового статусу 

судових рад. В одних країнах вони на законодавчому рівні віднесені до органів 

суддівського самоврядування або співтовариства, в той час як в інших – визнані 

незалежними та самостійними органами, або ж взагалі, правовий статус їх чітко 

нормативно не визначений. Тому, встановлюючи правовий статус ВРП, варто 

враховувати особливості складу, функцій та повноважень даного органу, характерні 

саме для України, та перш за все, звертатись до положень, розроблених наукою.  

Відтак, вважаємо, що ВРП не відповідає ознакам органу суддівського 

самоврядування, адже суб’єкт управління не збігається із об’єктом. Суб’єктом 

управління виступає весь склад ВРП, до якого входять не лише судді, але й 

прокурори, адвокати, представники вищих навчальних закладів та наукових 

установ. При формуванні складу даного органу значний вплив має публічна 

складова, адже у процесі його формування беруть участь не лише судді, але й ВРУ, 

Президент України тощо. Стосовно об’єкту управління, то ним виступають не лише 

судді, але і прокурори, адже в силу приписів статті 131 Конституції України (в 

редакції від 30.09.2016) ВРП наділена повноваженнями не тільки у сфері кадрового 
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забезпечення судів, а й щодо ухвалення рішень стосовно порушення суддею чи 

прокурором вимог щодо несумісності; розгляду скарг на рішення відповідного 

органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора. З 

огляду на зазначене, ми дійшли висновку про те, що Вища рада правосуддя не є 

органом суддівського самоврядування.  

Дослідження правового статусу ВРП не буде повним без аналізу функцій та 

повноважень зазначеного органу, їх правової природи. З огляду на те, що базисом, 

основою створення ВРП була саме ВРЮ, при аналізі зазначеного питання будемо 

відштовхуватись від напряцювань науки відносно останньої. 

Перш за все, вважаємо за доцільне дати відповідь на питання чи є ВРП 

управлінським органом. В наукових джерелах неодноразово висловлювались думки 

про управлінську природу повноважень ВРЮ, правонаступницею якої стала ВРП, 

щодо суддівського корпусу [37, с. 6]. Зокрема, Ю.П. Битяк, А.А. Стрижак[16, c. 506; 

208, с. 40], О.В. Гончаренко [39, с. 43] розглядають зазначений орган своєрідним 

управлінським органом у сфері забезпечення функціонування системи судів 

загальної юрисдикції, зокрема у сфері кадрового забезпечення системи правосуддя. 

Разом з тим, суперечливою вважаємо позицію І.В. Назарова, який обстоюючи думку 

про те, що ВРЮ не є органом управління [104, с. 30], в той же час виділяє з поміж 

функцій даного органу – організаційно-управлінську функцію [104, с. 35]. Слушною 

є теза, висловлена В.І. Татьковим, про те, що ВРЮ є органом управління в судовій 

системі, а не органом управління судовою системою [213]. Разом з тим, як слушно 

зауважує О.В. Гончаренко управління, здійснюване ВРЮ, не є державним 

керівництвом безпосередньо суспільними процесами (зовнішнім владним 

управлінням), натомість передбачає вирішення суто внутрішніх завдань організації 

самої держави (внутрішньодержавним управлінням), і таким чином непрямим 

способом забезпечує задоволення публічних інтересів українського суспільства [39, 

с. 43]. 

Переконані, що наразі за обсягом повноважень, передбачених законодавством 

України, діяльність ВРП носить управлінський характер. Згідно зі статтею 131 

Конституції України (в редакції до 30.09.2016 ) [80] на ВРЮ було покладено 
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виконання функції кадрового забезпечення діяльності судів, що випливало із 

повноваження вносити подання про призначення суддів на посади або звільнення їх з 

посад. Після внесення змін до Основного Закону (02.06.2016) [80] перелік повноважень 

ВРП розширився, порівняно із ВРЮ. Зокрема, ВРП наділена повноваженнями у сфері 

призначення судді на посаду, переведення судді із одного суду до іншого та щодо 

звільнення судді з посади. В результаті реалізації зазначених повноважень ВРП 

приймає відповідний акт (подання або рішення), яке є обов’язковим до виконання. 

Зазначені повноваження ВРП за своєю правовою природою є управлінськими. Відтак 

враховуючи вищевикладене вважаємо обґрунтованим підхід, відповідно до якого ВРП 

слід визначати як орган управління в системі органів судової влади.  

Крім того, варто визначитись до якої групи органів віднести ВРП: до 

контролюючих, контрольно-наглядових чи наглядових органів. Наприклад, 

І. В. Назаров дійшов висновку про те, що ВРЮ необхідно розглядати як орган 

контролюючий [104, c. 20]. Подібної думки дотримуються й інші вітчизняні 

дослідники. Так, В. І. Татьков [213] та О.В. Гончаренко [39, с. 67] зазначають, що за 

своєю правовою природою ВРЮ є конституційним органом з контролюючими 

функціями. В свою чергу, Р.В. Ігонін доходить до висновку про допоміжний 

характер контрольних повноважень ВРЮ [61, с. 231], відтак визначає даний орган 

більше наглядовим, аніж контролюючим. В.Ф. Погорілко стверджує, що ВРЮ разом 

із органами прокуратури, Уповноваженим ВРУ з прав людини, Рахунковою 

палатою, Центральною виборчою комісією України належить до системи 

контрольно-наглядових органів [131, c. 10]. Аналогічної думки притримується і 

М.Й. Вільгушинський [25, с. 111]. О.Ф. Скакун констатує, що ВРЮ є вищим 

наглядовим органом в Україні за адміністративною і дисциплінарною стороною 

діяльності суддів і прокурорів [200, c. 134].  

На наш погляд, щоб уникнути дискусій з цього приводу відносно ВРП, 

необхідно спершу дослідити як співвідносяться між собою поняття «нагляд» і 

«контроль».  

У словнику української мови термін «контроль» визначається як перевірка, 

облік діяльності кого-, чого-небудь, нагляд за кимось, чимось [202]. «Нагляд», в 
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свою чергу, розглядається як певна дія, а саме, пильнування, слідкування за ким-, 

чим-небудь для контролю, забезпечення порядку і таке інше [202]. У Великому 

юридичному словнику поняття «нагляд» визначається як «контроль, що 

здійснюється» [18, c. 69]. I.П. Iльїнський та Б.В. Щетинін ототожнюють поняття 

контролю та нагляду [59, с. 42]. Ю.В. Гаруст під контролем розуміє спостереження, 

перевірку чи нагляд за функціонуванням відповідного об’єкта з метою отримання 

об’єктивної та достовірної інформації про стан справ на ньому [30, с. 67], тобто 

нагляд розглядає як одну із форм контролю. 

Контроль та нагляд – основні способи забезпечення законності і дисципліни в 

державному управлінні [46]. Разом з тим, більшість вчених в науковій літературі 

наголошують на необхідності розмежування даних понять та наводять низку їх 

відмінностей. 

О.М. Музичук визначає контроль у державному управлінні як функцію 

держави та усіх без винятку суб’єктів управління, що реалізується ними під час 

перевірки дотримання (виконання) об’єктами контролю встановлених вимог 

(правил, норм), сукупність заходів із виявлення, запобігання та припинення дій 

(бездіяльності), що суперечать таким вимогам, під час яких суб’єкт контролю 

наділений правом втручання у професійну (господарську, виробничу) діяльність 

підконтрольного об’єкта шляхом його підміни, заміни або тимчасового 

відсторонення від виконання службових обов’язків, відміни або припинення дії його 

рішення, притягнення останнього до відповідальності» [103, с. 47]. 

Крім того, деякі відмінності між наглядом та контролем визначає 

В. М. Гаращук, який говорить, що контроль як форма державної діяльності 

здійснюється повсякденно і безперервно, а нагляд – періодично [29, с. 82]. Разом з 

тим, варто погодитись із твердженням вченого про те, що контрольні провадження 

не слід розглядати лише як сукупність дій по встановленню порушень на об’єкті 

контролю та застосуванню до них юридичних санкцій. Суттєву їх частину 

становлять допоміжні заходи організаційного характеру [29, с. 85]. 

Отже, з огляду на вищенаведене можна визначити наступні відмінності 

нагляду та контролю. По-перше, контроль здійснюється повсякденно і безперервно, 
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а нагляд – періодично. По-друге, суб’єкти контролю мають право втручатись в 

оперативну діяльність підконтрольного органу та право самостійно притягати 

винних осіб до правової відповідальності, суб’єкти ж нагляду такими 

повноваженнями не наділені. 

Аналіз нормативних положень ЗУ «Про Вищу раду юстиції» [151], якими 

регламентувалась діяльність ВРЮ, дають змогу виокремити наступні види 

контролю, який нею здійснювався: контроль на стадії призначення кандидата на 

посаду судді, контроль за дотриманням суддею чи прокурором вимог щодо 

несумісності, контроль за дотриманням суддею присяги, контроль за органами, 

здійснюючими дисциплінарне провадження (дисциплінарними палатами) щодо 

суддів і прокурорів. В свою чергу із внесенням змін до Основного Закону [80] та 

прийняттям ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148] перелік видів контролю, який 

уповноважено здійснювати ВРП, розширився. Так зазначений орган уповноважена 

здійснювати, окрім вищенаведених видів, контроль на стадії затримання судді чи 

утримання його під вартою, контроль щодо тимчасового відсторонення судді від 

здійснення правосуддя. Наведені вище положення вважаємо достатнім 

обґрунтуванням наукової тези про те, що ВРП варто розглядати як контролюючий 

орган. 

Отже, аналіз правового статусу ВРП та її місця в системі органів державної 

влади, дає можливість стверджувати, що даний орган має певні особливості в 

порівнянні з іншими органами судової влади, а саме:  

1) ВРП є постійно діючим державним органом;  

2) наявність особливого призначення – гарантування незалежності судової 

влади;  

3) наявність окремої, чітко визначеної спеціальної компетенції та кола 

повноважень;  

4) здійснення контрольних повноважень за дотриманням законодавства 

України суддями та прокурорами, в межах наданих повноважень;  

5) наявність спеціальних кваліфікаційних вимог до складу ВРП;  

6) особливий порядок формування (призначення та звільнення членів ВРП).  
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Вищенаведені ознаки свідчать про наявність спеціального статусу у ВРП. 

Загалом, про можливість існування в системі органів судової влади органів та 

установ зі спеціальним статусом свідчать положення частини першої статті 104 

чинного ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» (в редакції від 02.06.2016) [178] про те, 

що НШСУ є державною установою із спеціальним статусом у системі правосуддя.   

Тому, враховуючи вищевикладене, вважаємо за доцільне конкретизувати 

положення чинного законодавства України щодо наявності у ВРП спеціального 

статусу та викласти частину першу статті 1 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» у такій 

редакції: 

«1. Вища рада правосуддя є колегіальним, незалежним конституційним 

органом державної влади та суддівського врядування зі спеціальним статусом, який 

на постійній основі діє у системі правосуддя України 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.» 

Необхідність внесення зазначених змін до ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» 

підтримують 55 % опитаних адвокатів, 68 % суддів (додаток 1, додаток 2 табл. 2.2). 

Аналіз правового статусу того чи іншого органу не буде повним без 

дослідження його компетенції та повноважень. З огляду на те, що в результаті 

судової реформи 2016 року до Конституції України були внесені зміни, в тому числі 

в частині повноважень новоствореного органу – ВРП. В подальшому перелік 

повноважень деталізовано у ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148]. З огляду на 

аналіз приписів зазначених нормативних актів хочемо запропонувати наступну 

класифікацію повноважень ВРП: 

І. Залежно від об’єкта впливу на:  

1) повноваження щодо суддів; 

2) повноваження стосовно прокурорів. 

ІІ. Залежно від порядку реалізації: 
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1) повноваження, які реалізуються шляхом прийняття рішення більшістю 

голосів від присутніх на засіданні членів; 

2) повноваження, які реалізуються шляхом прийняття рішення більшістю від 

всього складу Вищої ради правосуддя; 

3) повноваження, які реалізуються шляхом прийняття рішення кваліфікованою 

більшістю голосів. 

ІІІ. За джерелом виникнення: 

1) повноваження, які ВРП реалізує за ініціативою інших суб’єктів; 

2) повноваження, які ВРП реалізує за власною ініціативою. 

IV. За функціональним призначенням: 

1) повноваження у сфері формування суддівського корпусу та кар’єри суддів: 

 - внесення подання про призначення судді на посаду; 

- ухвалення рішення про переведення судді з одного суду до іншого; 

- ухвалення рішення про звільнення судді з посади; 

- ухвалення рішення про припинення відставки судді; 

2) повноваження щодо притягнення суддів та прокурорів до відповідальності: 

- здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів або прокурорів; 

- надання згоди на затримання судді чи утримання його під вартою чи 

арештом; 

- ухвалення рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення 

правосуддя; 

3) повноваження у сфері забезпечення незалежності суддів та авторитету 

правосуддя: 

-  ухвалення рішення стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо 

несумісності; 

- надання обов’язкових до розгляду консультативних висновків щодо 

законопроектів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і 

статусу суддів, узагальнення пропозицій судів, органів та установ системи 

правосуддя стосовно законодавства щодо їх статусу та функціонування, судоустрою 

і статусу суддів; 
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4) повноваження у сфері організаційного та інформаційного забезпечення 

функціонування органів і установ системи правосуддя: 

- погодження кількості суддів у суді; 

- затвердження Положення про Єдину судову інформаційну (автоматизовану) 

систему, Положення про Державну судову адміністрацію України та типового 

положення про її територіальні управління, Положення про Службу судової 

охорони, Положення про проведення конкурсів для призначення на посади 

державних службовців у судах, органах та установах системи правосуддя, 

Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби в системі 

правосуддя, Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень; 

- погодження Типового положення про апарат суду, Положення про порядок 

створення та діяльності служби судових розпорядників; 

- здійснення функції головного розпорядника коштів Державного бюджету 

України щодо фінансового забезпечення своєї діяльності; участь у визначенні 

видатків Державного бюджету України на утримання судів, органів та установ 

системи правосуддя; 

- затвердження за поданням ДСАУ нормативів кадрового, фінансового, 

матеріально-технічного та іншого забезпечення судів; 

- погодження в установленому порядку перерозподілу бюджетних видатків 

між судами, крім Верховного Суду; 

- призначення та звільнення з посади Голови ДСАУ, його заступників; 

- визначення за поданням Голови ДСАУ граничної чисельності працівників 

ДСАУ, у тому числі її територіальних управлінь; 

5) інші повноваження. 

Не зважаючи на те, що законодавством України чітко не встановлено функцій 

ВРП, їх можна вивести з огляду на зазначені вище повноваження. Відповідно до 

Академічного тлумачного словника української мови поняття «функція» (від 

латинського functio – виконання, здійснення) це діяльність, обов’язок, робота; 

зовнішній прояв властивостей якого-небудь об’єкта у даній системі правовідносин; 

призначення, роль чого-небудь [202].  
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В рамках філософської науки функція являє собою зовнішній прояв 

властивостей будь-якого об’єкта в даній системі відносин [219, с. 526], діяльність, 

роль об’єкта в межах певної системи, до якої він належить; вид зв’язку між 

об’єктами, коли зміни в одному з них зумовлюють зміни і в іншому, причому 

другий об’єкт також називається функцією першого [112, с. 783]. Крім того, у 

філософській літературі під функціями розуміють форми взаємодії предмета, 

речовини та явища [215, с. 171]. 

На думку вчених-адміністративістів у функціях визначається цільове 

призначення публічної адміністрації, і з ними безпосередньо пов’язаний обсяг 

публічно-владних повноважень суб’єктів публічної адміністрації. Кожна функція 

має свою сферу впливу і здійснюється, як правило, відповідними методами. Функція 

визначає зміст діяльності суб’єктів і певною мірою характеризує її сутність [68, 

с. 34]. 

Таким чином, функції органу можна визначити як основні напрями його 

діяльності, у яких виражається цільове призначення, та з якими прямо пов’язані 

обсяг і зміст його владних повноважень. Підтримуємо позицію В.І. Татькова, який 

функції ВРЮ розглядав як основні напрями діяльності, що визначають її місце й 

загальне призначення в механізмі держави, порядок взаємодії з іншими державними 

органами, установами та організаціями [213]. 

Щодо функцій ВРЮ науковці наводили різні класифікації. Так, І.В. Назаров 

виділяє кадрову, дисциплінарну, функцію забезпечення незалежності суддів і 

захищеності прокурорів, представницьку та організаційно-управлінську функції 

ВРЮ [107, с 60]. В.І. Татьков наводить аналогічну класифікацію [213]. В свою чергу 

А.Р. Крусян виділяє кадрову, дисциплінарну та контрольну функції [85]. 

Прихильником наявності у ВРЮ контрольної функції є також і В.М. Колесниченко 

[71]. С.О. Халюк виокремлює кадрову, дисциплінарну та контрольно-наглядову 

функції [220, с. 103].  

В свою чергу питання функцій ВРП є ще недостатньо дослідженим. 

С.В. Прилуцький  вирізняє три групи функцій ВРП, а саме: 1) щодо формування 

суддівського корпусу; 2) щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету 
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правосуддя (незалежності судової влади); 3) судова функція [144, с. 315]. Не 

вдаючись детально у дискусію щодо функціонального навантаження ВРП, 

вважаємо, що зазначений орган реалізує наступні функції: кадрова, дисциплінарна, 

контрольна, організаційно-управлінська, функція забезпечення незалежності 

судових органів та авторитету правосуддя, інформаційна, нормативна та 

представницька.  
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1.3. Взаємодія Вищої ради правосуддя з окремими суб’єктами права  

 

Здійснюючи аналіз правового статусу ВРП не можна не звернути увагу на 

особливе призначення даного органу в системі органів державної влади та порядок 

їх взаємодії. Дослідження зазначених питань варто розпочати із визначення 

сутнісних характеристик та особливостей поняття «взаємодія». Зокрема, аналізуючи 

питання взаємодії судів із суб’єктами владних повноважень та громадськістю, 

М.Й. Вільгушинський дійшов висновку про те, що ваємодія суб’єктів відображає 

процеси впливу або взаємовпливу інституцій одна на одну, їх взаємну зумовленість, 

що має на меті підвищення ефективності та результативності функціонування 

останніх як єдиного соціального механізму [25, с. 72-73]. Зазначене визначення 

вважаємо актуальним і щодо визначення взаємодії ВРП з органами державної влади, 

органами суддівського самоврядування та іншими суб’єктами права. 

Як вже нами зазначалось вище, державна влада ділиться на законодавчу, 

виконавчу і судову. Для забезпечення балансу між трьома гілками влади діє система 

стримувань і противаг. Основоположник теорії поділу влади Ш.-Л. Монтеск’є 

виділяє два основні елементи функціонування системи стримувань і противаг [60, 

с. 66]. Перш за все, вона виступає гарантією від узурпації влади однією з трьох її 

гілок. Крім того, система стримувань і противаг забезпечує необхідну динаміку при 

взаємодії гілок влади: вони мають обмежувати і стримувати одна одну, діючи при 

цьому узгоджено [101, с. 289]. Досвід сучасних держав, де прийнято концепцію 

поділу влади, свідчить, що успішне функціонування різних гілок влади є 

неможливим без їхньої взаємозалежності та взаємодії [87, с. 14-15].  

Реалізація системи стримувань і противаг пов’язується з необхідністю не лише 

запобігти надмірній концентрації влади, а й забезпечити стабільність і сталість 

діяльності державних інститутів, слугувати ліпшій їх організації та злагодженості 

діяльності, подоланню можливого протистояння всередині державного механізму 

[196]. 

Відповідно до правової позиції КСУ, викладеної у рішенні від 01.04.2008 №4-

рп/2008 саме функціональна визначеність кожного з державних органів, передбачає 
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не тільки розмежування їх повноважень, а й їх взаємодію, систему взаємних 

стримувань та противаг, які мають на меті забезпечення їх співробітництва як єдиної 

державної влади. Принцип поділу державної влади набуває сенсу лише за тієї 

умови, коли всі органи державної влади діють у межах єдиного правового поля 

[192]. 

Вітчизняні науковці, здійснюючи дослідження системи стримувань і противаг, 

обґрунтовують необхідність її існування з огляду на таке. По-перше, поділ влад не 

означає їхньої ізоляції, а навпаки, передбачає їх взаємозалежність, взаємодію. 

Жодна з гілок влади не в змозі здійснювати всі функції держави, вони можуть 

виконуватися тільки спільно різними органами, а це означає взаємодію всіх гілок 

влади. По-друге, поділ влади на окремі гілки не є абсолютним стосовно відповідних 

державних органів [32; c. 188]. Таким чином, концепція поділу влади виключає 

ізольованість гілок влади, тобто неможливість побудови так званої «китайської 

стіни» між різними гілками влади [191]. Єдність державної влади при необхідному 

розмежуванні її гілок породжує переплетення деяких елементів, їх взаємодію, 

взаємозалежність, взаємопроникнення [222, c. 157], що втілено у концепції системи 

стримувань і противаг. 

Одним із головних важелів судової влади у системі стримувань та противаг 

виступає механізм формування суддівського корпусу [145, с.560]. Як слушно 

зауважує С.В. Прилуцький саме механізм формування корпусу професійних суддів є 

центром політичного впливу з боку виконавчої та законодавчої влад та потенційно 

вразливим «місцем» незалежності судової влади України [143, с. 299]. Вчений 

розглядає органи як Вища рада магістратури (яка є аналогом ВРП) як публічні 

узгоджувальні органи, у яких приймають участь і представники держави, і 

суспільства, таким чином вони виступають окремою формою консенсусу між 

державою та громадянським суспільством [141, с. 239].  

І.В. Назаров розглядає ВРЮ як конституційний незалежний орган, який 

виступає одним із суб’єктів системи стримувань і противаг [104, с.77]. На думку 

експерта Ради Європи Герхарда Райснера метою ВРП є забезпечення незалежності 

судової системи та рівноваги гілок влади [24]. В свою чергу, швейцарський 
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професор права Ш. Гасс вважає, що ВРЮ є буфером між судовою гілкою влади та 

іншими гілками влади [31, с. 5]. Крім того, у Висновку Першої експертної комісії 

Міжнародної асоціації суддів «Роль та функції Вищої ради юстиції чи аналогічного 

органу в організації та управлінні національною судовою системою» (Відень, 9 – 12 

листопада 2003 року) [194], також підкреслюється, що «такий орган має бути 

буфером між судовою та виконавчою владою, і діяти таким чином, щоб захистити 

суддів від впливу з боку інших владних органів, а не бути їх інструментом». 

Розглядаючи на своєму засіданні 02.11.2016 (протокол №52) законопроекти 

«Про Вищу раду правосуддя» № 5180 від 23.09.2016 [150] та № 5180-1 від 

04.10.2016 [149] Комітет ВРУ з питань правової політики та правосуддя також 

акцентував увагу на необхідності чіткого та детального законодавчого визначення 

статусу ВРП, її функцій та повноважень з огляду на її статусне місце як 

конституційного органу судової влади у системі стримувань і противаг [206]. 

Призначення ВРП щодо забезпечення незалежності судової влади, вбачається 

із повноважень, якими наділений даний орган чинним законодавством. Перелік 

повноважень ВРП, який значно розширився у порівнянні із повноваженням ВРЮ в 

результаті проведенням судової реформи 2016 року, закріплено статтею 131 

Основного Закону (в редакції від 30.09.2016) [80], а саме: 1) внесення подання про 

призначення судді на посаду; 2) ухвалення рішення стосовно порушення суддею чи 

прокурором вимог щодо несумісності; 3) розгляд скарг на рішення відповідного 

органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора; 

4) ухвалення рішення про звільнення судді з посади; 5) надання згоди на затримання 

судді чи утримання його під вартою; 6) ухвалення рішення про тимчасове 

відсторонення судді від здійснення правосуддя; 7) вжиття заходів щодо 

забезпечення незалежності суддів; 8) ухвалення рішення про переведення судді з 

одного суду до іншого; 9) інші повноваження, визначені цією Конституцією та 

законами України. 

Отже, законодавчо визначений склад даного органу з вимогою про наявність 

представників судів, прокуратури, ВРУ, Президента України, вищих навчальних 

закладів та наукових установ, що у поєднанні з передбаченим законодавством 
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України обсягом його повноважень щодо підбору, відбору, призначення, просування 

по службі чи припинення перебування на посаді судді, притягнення суддів чи 

прокурорів до дисциплінарної відповідальності, свідчать про те, що ВРП є одним із 

органів системи стримувань і противаг, який у своїй діяльності взаємодіє з іншими 

органами державної влади, органами суддівського самоврядування та іншими 

суб’єктами права. 

В аспекті дослідження питання взаємодії ВРП з іншими суб’єктами права, 

варто звернути увагу на теоретичні підходи, обґрунтувані М.Й. Вільгушинським, 

який, вивчаючи питання судів загальної юрисдикції як суб’єктів соціальної 

взаємодії, обстоює тезу про те, що налагодження взаємодії судів з іншими 

суб’єктами публічної влади (зокрема, із ВРЮ), з одного боку, є необхідним та 

обов’язковим етапом у справі забезпечення єдності державної влади, а з іншого – 

завданням, яке має бути вирішено без посягань на самостійність та незалежність 

функціонування названих суб’єктів [25, с. 11]. 

З огляду на вищевикладене, вважаємо за необхідне проаналізувати 

поступальний розвиток взаємодії ВРП з органами державної влади, органами 

суддівського самоврядування та іншими суб’єктами права. Досліджувати зазначене 

питання можна за різними критеріями. Перш за все, залежно від суб’єкта взаємодії 

можна виділити наступну класифікацію взаємодії:  

1) з органами державної влади та їх посадовими особами (ВРУ, Президент 

України, КМУ, ГПУ та інші органи державної влади); 

2)  з органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами; 

3) з органами суддівського самоврядування (з’їзд суддів України); 

4) з органами судової влади (суди, ДСАУ, ВККСУ);  

5)  з іншими інститутами системи правосуддя (всеукраїнська конференція 

прокурорів, з’їзд адвокатів України); 

6) з громадськістю та міжнародними установами та організаціями (з’їзд 

представників вищих навчальних закладів та наукових установ, юридичні особи, 

громадяни та їх об’єднання тощо).  
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Окрім вищевикладеної класифікації, дослідження питання взаємодії ВРП з 

іншими суб’єктами права можна здійснювати залежно від функціонального 

призначення:  

1) організаційне забезпечення діяльності ВРП; 

2) кадрове забезпечення судів (здійснення добору суддів на вакантні посади; 

призначення суддів на посади; звільнення суддів з посад; тимчасове відсторонення 

судді від здійснення правосуддя та переведення судді до іншого суду); 

3) забезпечення притягнення суддів і прокурорів до кримінальної або 

адміністративної відповідальності (вирішення питання про надання згоди на 

затримання судді, утримання його під вартою та арешт, а також щодо тимчасового 

відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до 

кримінальної відповідальності, притягнення суддів до дисциплінарної 

відповідальності, розгляд скарг на рішення відповідних органів про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора); 

4) інформаційне забезпечення ВРП; 

5) нормативне забезпечення судової влади; 

6) фінансове забезпечення ВРП та інших органів судової влади; 

7) міжнародне співробітництво. 

В подальшому розглядати питання взаємодії ВРП з іншими суб’єктами права 

будемо саме в межах останньої класифікації.  

Вивчення нормативних положень Конституції України, ЗУ «Про судоустрій і 

статус суддів» [173], ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148] дає змогу виокремити 

органи, з якими взаємодіє ВРП у своїй діяльності. Зокрема, в процесі її 

організаційного забезпечення та формування приймають участь ВРУ, Президент 

України, органи прокуратури, органи суддівського самоврядування (стаття 5 

ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148]).  

Так, згідно зі статтею 131 Конституції України (в редакції від 30.09.2016) [80] 

з’їзд суддів України обирає десятьох членів ВРП з числа суддів чи суддів у 

відставці, Президент України, ВРУ, з’їзд адвокатів України, всеукраїнська 
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конференція прокурорів та з’їзд представників юридичних вищих навчальних 

закладів та наукових установ обирають (призначають) по двох членів кожен.  

Отже, кількісне співвідношення членів ВРП, які обираються (призначаються) 

вищезазначеними суб’єктами, змінилось у порівнянні з попередньою редакцією 

даної статті, адже до ВРЮ обиралось по три члени від ВРУ, Президента України, 

з’їзду суддів України, з’їзду адвокатів України, з’їзду представників юридичних 

вищих навчальних закладів та наукових установ, а всеукраїнською конференцією 

працівників прокуратури обиралось два члени. 

Варто зазначити, що саме забезпечення високопрофесійного та незалежного 

складу ВРП, здатного приймати справедливі та неупереджені рішення є запорукою 

функціонування даного органу відповідно до принципів законності та верховенства 

права, а також гарантією належного забезпечення незалежності судової влади в 

цілому. Тому зазначені зміни, які були внесені до статті 131 Конституції України 

[80] у процесі проведення судової реформи 2016 року, оцінюються позитивно як 

вітчизняними науковцями, так і міжнародними експертами, адже передбачений 

законодавством склад ВРП, забезпечує наявність більшості суддів, які обираються 

своїми колегами, обмежують вплив інших гілок влади на новостворюваний орган та 

убезпечують його від надмірного впливу та втручання в діяльність з боку інших 

органів влади. Разом з тим, наявність подібної системи формування складу ВРП 

різними суб’єктами гарантує необхідний рівень взаємодії гілок влади із судовою, що 

забезпечує місце ВРП в системі стримувань і противаг. 

При реалізації повноважень щодо кадрового забезпечення судів ВРП 

співпрацює в основному з ВККСУ та Президентом України. В аспекті 

досліджуваного питання доцільно навести наукові думку М.Й. Вільгушинського про 

те, що ВРЮ, подібно до Президента України, частково наділена конституційними 

повноваженнями й вправі на стадії призначення особи на посаду судді здійснювати 

юрисдикційні повноваження та виступати учасником таких відносин взаємодії як 

участь у процедурі організації судів загальної юрисдикції та часткове здійсненя 

змістовної організації та функціонування судів [25, с. 119].  
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Перш за все, у процесі реалізації повноважень з формування суддівського 

корпусу ВРП взаємодіє з ВККСУ. Відповідно до статті 70 ЗУ «Про судоустрій і 

статус суддів» (в редакції від 02.06.2016) [178] всю процедуру добору заміщення 

вакантної посади судді здійснює ВККСУ та за результатами проведеного конкурсу 

вносить рекомендації ВРП щодо призначення кандидата на посаду судді, які в 

подальшому розглядається останньою. Варто зазначити, що подібне формулювання 

законодавчих положень дає змогу дійти висновку про те, що кандидатуру особи, яка 

пройшла всі етапи конкурсного відбору на заміщення вакантної посади судді, може 

бути і не затверджено, адже остаточне рішення щодо призначення конкретної особи 

на посаду судді приймається саме ВРП. Такі міркування знайшли відображення у 

ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148] (частини перша та третя статті 37), який 

передбачає, що рішення щодо кандидата на посаду судді ухвалюється на засіданні ВРП 

не менше ніж чотирнадцятьма голосами членів. Якщо за кандидатуру на посаду судді 

проголосувало менше членів – вона вважається відхиленою.  

Також, відповідно до змін, запроваджених судовою реформою 2016 року, до 

повноважень ВРП віднесено вирішення питань тимчасового відсторонення судді від 

здійснення правосуддя та переведенні його з одного суду до іншого. Як вбачається з 

нормативних положень ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148], ВККСУ 

уповноважена направляти подання до ВРП про тимчасове відсторонення судді від 

здійснення правосуддя при проведенні кваліфікаційного оцінювання. Крім того, 

копія рішення, прийнятого за результатами розгляду відповідного подання, 

направляється назад до ВККСУ (стаття 66 Закону). 

Варто акцентувати увагу на тому, що до прийняття нового ЗУ «Про судоустрій 

і статус суддів» (від 02.06.2016) [178] такої можливості відсторонення судді від 

посади на період проведення кваліфікаційного оцінювання не передбачалось. 

Запровадження подібної новели покликане гарантувати належну якість 

відправлення правосуддя та постановлення справедливих та законних рішень, адже 

кваліфікаційне оцінювання судді проводиться з метою підтвердження його здатності 

належним чином здійснювати правосуддя у відповідному суді. З огляду на те, що за 

результатами проведення відповідного кваліфікаційного оцінювання може бути 



   72 

встановлено недостатній рівень кваліфікації судді та прийняте рішення про його 

звільнення, заходи щодо його відсторонення від здійснення правосуддя на час 

проведення перевірки вважаємо доцільними, обґрунтованими та необхідними.  

Згідно зі статтею 70 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148] вирішуючи 

питання переведення судді з одного суду до іншого ВРП взаємодіє із ВККСУ та 

ДСАУ. Так, переведення судді до іншого суду (незалежно від рівня та спеціалізації) 

здійснюється на підставі та в межах рекомендації ВККСУ, крім випадку 

переведення судді до іншого суду в порядку дисциплінарного стягнення. Подання 

ВККСУ перед направленням до ВРП підлягає затвердженню ДСАУ у випадку 

відрядження як тимчасове переведення судді до іншого суду.  

Незважаючи на те, що ВРП в більшості випадків не вправі самостійно 

ініціювати розгляд питання щодо переведення судді до іншого суду, окрім як в 

порядку дисциплінарного стягнення, вона приймає остаточне рішення щодо даного 

питання, що узгоджується із її призначенням як незалежного органу, 

відповідального за формування професійного корпусу суддів та слугує гарантією 

незалежності судів. Більш детально порядок реалізації відповідних повноважень 

ВРП буде розглянуто в наступному розділі. 

Реалізуючи повноваження щодо призначення судді на посаду, ВРП взаємодіє з 

Президентом України. В аспекті цього варто зазначити, що порядок призначення 

судді на посаду вперше був незмінним багато років і передбачав, що перше 

призначення на посаду професійного судді строком на п’ять років здійснюється 

Президентом України на підставі рекомендації відповідної кваліфікаційної комісії 

суддів за поданням ВРЮ (частина перша статті 61 ЗУ «Про судоустрій України» 

[180], стаття 66 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів України» від 07.07.2010 [179]). 

Схожа процедура призначення судді залишилась і сьогодні, з однією лише 

ремаркою, що із внесенням змін до Основного Закону та прийняттям нового 

ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» (від 02.06.2016) [178] судді призначаються на 

посади відразу безстроково. Так, особа може бути призначена на посаду судді за 

рекомендацією ВККСУ та за умови ухвалення ВРП подання про призначення судді 
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на посаду, яке направляється Президенту України для підписання відповідного 

указу (стаття 70 зазначеного Закону).  

Згідно з частиною першою статті 80 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів 

України» (від 02.06.2016) [178] призначення на посаду судді здійснюється 

Президентом України на підставі та в межах подання ВРП, без перевірки 

додержання вимог до кандидатів на посаду судді та порядку проведення добору чи 

кваліфікаційного оцінювання кандидатів, про що видає указ не пізніше тридцяти 

днів із дня отримання відповідного подання ВРП. 

В аспекті зазначеного, нами позитивно оцінюється формулювання відповідних 

нормативних приписів щодо порядку призначення суддів на посади як імперативних 

норм, адже видання указу про призначення судді на посаду є фактично обов’язком, а 

не правом Президента України, що слугує певним запобіжним заходом щодо 

втручання з боку глави держави у діяльність судової гілки влади при формуванні 

професійного корпусу суддів, та виступає однією із гарантій незалежності судової 

гілки влади від інших державних органів та посадових осіб.  

З цього приводу Венеціанська комісія у своєму остаточному Висновку CDL-

AD(2015)027 звернула увагу на тому, що у процесі призначення суддів «Президент 

України все ще відіграє церемоніальну роль: він призначає кандидатів, поданих 

Вищою радою правосуддя, пропозиції якої будуть обов’язковими для Президента» 

[228]. Разом з тим, Венеціанська Комісія підкреслила необхідність «регламентувати 

можливі затримки чи «глухі кути» у призначенні суддів Президентом України» 

[228]. Незважаючи на це, на законодавчому рівні не визначено наслідків ухилення 

Президента України від видання відповідного указу протягом встановленого 

законодавством тридцятиденного терміну, не встановлено жодних санкцій за 

невиконання свого обов’язку. З огляду на це, у випадку зловживання з боку глави 

держави процес призначення судді на посаду може затягуватись, що негативно 

позначатиметься на судовій гілці влади, тому варто передбачити певні запобіжники 

щодо зловживань своїми повноваженнями з боку Президента України.  

Щодо порядку звільнення судді з посади, то положеннями статті 126 

Основного Закону (в редакції до 30.09.2016) [80] було закріплене правило, що суддя 
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звільняється з посади органом, що його обрав або призначив. Відтак, Президент 

України мав право звільняти суддів, яких він призначив. Відповідний указ глава 

держави міг видати на підставі подання ВРЮ про звільнення судді з посади 

(стаття 3 ЗУ «Про Вищу раду юстиції» [151]).  

На сьогоднішній день, подібна взаємодія ВРП та Президента України усунута, 

адже в силу приписів статті 131 Основного Закону ВРП ухвалює рішення про 

звільнення судді з посади самостійно. На необхідності внесення відповідних змін 

неодноразово акцентувала увагу Венеціанська комісія, яка у своїх висновках 

рекомендувала, щоб «Президент не брав участі у процесі звільнення суддів з посад» 

[228]. Відповідно до європейських стандартів «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» [123; 185]. Відтак, Венеціанська комісія позитивно оцінила 

зміни, внесені до Конституції України в частині передання повноважень щодо 

звільнення суддів з посад до компетенції ВРП. 

Заслуговує на увагу той факт, що згідно з частиною п’ятою статті 20 ЗУ  «Про 

судоустрій України» (в редакції від 20.03.2007) ВРЮ було уповноважено ініціювати 

звільнення судді з адміністративної посади безпосередньо перед главою 

держави[180]. Проте, зазначене положення було визнане неконституційним 

(рішення КСУ від 16.05.2007 «Справа про звільнення судді з адміністративної 

посади») з огляду на те, що Конституцією України не було передбачено 

відповідного права Президента України призначати на посаду голови суду, 

заступника голови суду та звільнення його з цих посад. Тому на сьогоднішній день 

подібного роду взаємодія між ВРП та Президентом України також відсутня. Голова 

місцевого, апеляційного та вищого спеціалізованого суду та його заступники 

обираються на посади зборами суддів відповідних судів (частина перша статті 20 

ЗУ «Про судоустрій і статус суддів») [190]. 
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Задля забезпечення притягнення суддів до відповідальності, кримінальної 

зокрема, ВРП взаємодіє з ГПУ. Так, в результаті проведення судової реформи 

2016 року законодавець на нормативному рівні закріпив за ВРП повноваження щодо 

вирішення питання про надання згоди на затримання судді, утримання його під 

вартою та арешт, а також щодо тимчасового відсторонення судді від здійснення 

правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності (стаття 131 

Конституції України [80]). Положеннями Основного Закону передбачено, що 

процедура реалізації зазначених повноважень на законодавчому рівні розкрита у 

спеціальному законі, яким є ЗУ «Про Вищу раду правосуддя». Так, положеннями 

зазначеного Закону [148] передбачено, що питання щодо забезпечення притягнення 

суддів до кримінальної відповідальності ВРП буде розглядати на підставі 

вмотивованого подання або клопотання Генерального прокурора України або його 

заступника (стаття 58). В свою чергу, підчас здійснення дисциплінарного провадження 

стосовно суддів ВРП взаємодіє з ВККСУ, адже копія рішення про притягнення судді 

до дисциплінарної відповідальності обов’язково надсилається до останньої. Крім того, 

у випадку прийняття рішення про накладення на суддю дисциплінарного стягнення у 

вигляді тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя з обов’язковим 

проходженням суддею курсів підвищення кваліфікації та здачею кваліфікаційного 

іспиту для підтвердження здатності здійснювати правосуддя, ВРП тісно взаємодіє із 

НШСУ, до обов’язків якої безпосередньо віднесено проведення відповідних курсів. 

Детально повноваження ВРП щодо забезпечення притягнення суддів та прокурорів 

до відповідальності (дисциплінарної і кримінальної) буде розглянуто у другому 

розділі даного дисертаційного дослідження. 

У сфері інформаційного забезпечення діяльності ВРП, остання взаємодіє з 

окремими суб’єктами права. Так, положеннями статті 31 ЗУ «Про Вищу раду 

правосуддя» [148] законодавець закріпив повноваження ВРП витребовувати та 

одержувати на запити необхідну інформацію та документи від суддів, органів 

суддівського самоврядування, інших органів та установ у системі правосуддя, 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, 

юридичних осіб. Більше того, статтею 28 цього Закону [148] розширено зазначений 
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перелік осіб, у яких ВРП має право витребовувати інформацію та документи, 

доповнивши його громадянами та їх об’єднаннями. Також, відповідно до частини 

третьої статті 3 Закону ВРП може залучати для виконання допоміжних і 

консультативних функцій органи суддівського самоврядування, установи та 

організації, суддів, суддів у відставці, адвокатів, прокурорів та інших спеціалістів за 

їхньою згодою на громадських засадах. 

З огляду на зазначені положення можна зробити висновок про те, що за 

задумом законодавця ВРП повинна бути органом, який матиме можливість 

взаємодіяти з усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами організаціями незалежно від форми власності та будь-

якими іншими фахівцями в обсягах, необхідних для виконання повноважень щодо 

забезпечення незалежності судової гілки влади, що, безперечно, є позитивним 

кроком судової реформи.  

Крім того, із розвитком інформаційного суспільства, зміцненням авторитету 

громадської думки, судова влади починає залежати від роботи засобів масової 

інформації. На сьогоднішній день у зв’язку із наявністю проблем в системі 

здійснення судочинства протягом останніх років призвели до цілковитого знищення 

довіри громадян до судової влади в Україні, тому постала гостра необхідність 

відновлення довіри до судової влади з боку громадськості. Так як новостворювана 

ВРП буде виступати ключовим органом при прийнятті рішень щодо підбору, 

відбору, призначення, просування по службі чи припинення перебування на посаді 

судді, саме даний орган повинен активно співпрацювати із засобами масової 

інформації з тим, щоб висвітлювати інформацію про стан забезпечення та 

гарантування незалежності судів та суддів в Україні, про прийняті нею рішення у 

цій сфері тощо. 

Саме тому необхідно також говорити про взаємодію ВРП із засобами масової 

інформації та громадськістю, яка реалізується шляхом оприлюднення офіційної 

інформації у різноманітних джерелах, в тому числі на власному офіційному веб-

сайті.  
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Усвідомлюючи необхідність забезпечення взаємодії ВРП із громадянським 

суспільством за допомогою засобів масової інформації, законодавець передбачив 

окремі положення щодо необхідності оприлюднення інформації про її діяльність. 

Зокрема, відповідно до приписів статей 9, 27, 30, 34, 73 ЗУ «Про Вищу раду 

правосуддя» [148] ВРП повинна публікувати на власному офіційному веб-сайті 

інформацію: 

1) про дату та місце проведення з’їзду суддів України, з’їзду адвокатів 

України, з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових 

установ або всеукраїнської конференції прокурорів;  

2) про початок прийому документів від кандидатів на посади членів ВРП та 

про кандидатів, які виявили бажання взяти участь у конкурсі разом із копіями 

поданих документів та списки таких кандидатів; 

3)  про дату, час і місце проведення її засідань, окрім тих, на яких будуть 

розглядатись організаційні питання, а також проекти порядку денного засідань, за 

винятком порядку денного закритих засідань; 

4)  публічні заяви та звернення ради; 

5)  рішення ВРП та її окремих органів, окремі думки членів ради; 

6) Реєстр повідомлень суддів про втручання в діяльність судді щодо 

здійснення правосуддя. 

Подібне інформаційно-довідкове забезпечення діяльності ВРП та її органів 

здійснює секретаріат (частина перша статті 27 Закону). 

Варто відзначити, що ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148] деталізовано 

обсяг інформації, яка підлягає опублікуванню на її офіційному веб-сайті у 

порівнянні із положеннями ЗУ «Про Вищу раду юстиції» [151], в якій містилось 

достатньо розмите, нечітке положення про те, що офіційні матеріали ВРЮ 

публікуються на її офіційному веб-сайті. 

Крім того, Л.М. Москвич слушно зазначає, що сьогодні очевидна максима про 

те, що авторитет судової влади, ставлення до неї в народі як до гаранта законності і 

справедливості безпосередньо залежать від того, наскільки доступні й відкриті 

суспільству служителі Феміди [102, с. 290]. Тому, позитивним кроком вважаємо 
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створення Прес-центру судової влади України при ВРП для забезпечення єдності 

судової влади, оприлюднення публічної інформації про діяльність судової системи і 

здійснення зовнішньої та внутрішньої комунікації із судовими органами та 

установами системи правосуддя, Комунікаційним комітетом системи правосуддя, 

регіональними центрами судової комунікації з метою забезпечення їх зв’язків із 

засобами масової інформації і громадськістю в Україні та за кордоном, що 

сприятиме відновленню довіри суспільства до судової влади [63]. 

В частині взаємодії ВРП з іншими суб’єктами права щодо нормативного 

забезпечення варто зазначити наступне. Із прийняттям нової редакції статті 131 

Основного Закону (в редакції від 30.09.2016) [80] ВРП уповноважено вживати 

заходів щодо забезпечення незалежності суддів. Змістовне навантаження даного 

повноваження розкрите у спеціальному ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» (пункт 5 

частини першої статті 73 [148]), до змісту якого включено положення про 

можливість ВРП звертатись до суб’єктів законодавчої ініціативи та до органів, 

уповноважених приймати правові акти, із пропозиціями щодо забезпечення 

незалежності суддів та авторитету правосуддя. Тлумачення зазначених положень 

дає змогу стверджувати про розширення взаємодії ВРП із парламентом, зокрема, у 

порівнянні із ВРЮ, що сприятиме кращому інформаційному забезпеченню 

діяльності ВРП та надасть змогу впливати певним чином на процес нормотворення. 

Так, в силу приписів статті 3 зазначеного закону [148] ВРП наділена 

повноваженнями затверджувати Положення про Єдину судову інформаційну 

(автоматизовану) систему, Положення про Державну судову адміністрацію України 

та типове положення про її територіальні управління, Положення про Службу 

судової охорони, Положення про проведення конкурсів для призначення на посади 

державних службовців у судах, органах та установах системи правосуддя, 

Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби в системі 

правосуддя, Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, а також 

погоджувати Типове положення про апарат суду, Положення про порядок створення 

та діяльності служби судових розпорядників, в процесі здійснення яких тісно 
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взаємодіє із ДСАУ, Радою суддів України та Національним агентством України з 

питань державної служби.  

В рамках розгляду питання фінансового забезпечення ВРП варто дослідити 

взаємодію останньої з КМУ. Так, згідно з частиною першою статті 32 Бюджетного 

кодексу України КМУ розробляє проект закону про Державний бюджет України. В 

свою чергу, головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують складання 

бюджетних запитів для подання Міністерству фінансів України відповідно до 

чинного законодавства України (частина перша статті 35 Бюджетного кодексу 

України [22]). Приписами пункту 3 частини третьої статті 148 ЗУ «Про судоустрій і 

статус суддів» (від 02.06.2016) [178] встановлено, що ВРП є головним 

розпорядником коштів Державного бюджету України щодо фінансового 

забезпечення її діяльності. Відтак комплексне тлумачення зазначених норм дає 

змогу дійти висновку про те, що ВРП як головний розпорядник коштів приймає 

участь у формування проекту закону про Державний бюджет України.  

Крім того, відповідно до оновленої статті 130 Конституції України [80] у 

Державному бюджеті України окремо визначаються видатки на утримання судів з 

урахуванням пропозицій ВРП. Про необхідність закріплення такого нормативного 

положення неодноразово наголошувалось європейськими експертами, зокрема, у 

Проміжному висновку Венеціанської комісії щодо запропонованих змін до 

Конституції України в частині правосуддя (пункт 30) [185], Висновку КРЄС № 2 

(пункт 5) [230]. Експерт Герхард Райснер відзначив важливість участі ВРП у 

розгляді питань бюджету судової системи, адже такі положення законодавства, на 

його погляд, «виводять Україну на передові позиції». Навіть у разі забезпечення 

незалежності колегіального органу на нього можна впливати через фінанси [24]. 

Експерт НФМПС, Президент Вищого суду землі Нижня Саксонія (ФРН) у відставці 

Герхард Кірхер, у свою чергу, відзначив позитивні зміни, які відбулися внаслідок 

судової реформи в Україні, зокрема щодо ролі ВРП у бюджетному процесі. «Це 

дуже прогресивне явище, – сказав він. – Ми у Німеччині лише обговорюємо питання 

передачі цих повноважень від міністерства юстиції суддівському самоврядуванню, 

але досі не вдалося досягти такого результату» [24]. Разом з тим, форма та межі 
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участі ВРП у визначенні видатків Державного бюджету України на утримання судів, 

органів та установ системи правосуддя не визначені, це може становити загрозу для 

«слабких» судів та власне потенційну фінансову залежність судів від Ради [96].  

Вітчизняні юристи наголошують на тому, що «в українських реаліях право 

якогось органу брати участь у бюджетному процесі ще не означає, що його думки 

дослухаються і Уряд, і парламент» [24]. Головне науково-експертне управління ВРУ 

слушно зауважило, що процедура реалізації цього конституційного повноваження 

ВРП не знайшла закріплення у жодному із законопроектів про ВРП [149; 150]. 

Жодних змін не було внесено і до Бюджетного кодексу України. Тому варту 

усунути дану прогалину з тим, щоб забезпечити належну реалізацію положень 

Основного Закону на практиці. 

Відповідно до частини першої статті 91 Регламенту Верховної Ради України 

[172] законопроект вноситься на реєстрацію разом з пояснювальною запискою, яка 

повинна містити, зокрема, обґрунтування основних його положень. Натомість, у 

Пояснювальній записці до законопроекту №5180 [150] (який прийнято ВРУ в цілому 

21.12.2016) було відсутнє обґрунтування положень пункту 18 частини першої статті 

3 проекту «Про Вищу раду правосуддя», згідно з яким ВРП погоджує в 

установленому порядку перерозподіл бюджетних видатків між судами, крім 

Верховного Суду. При цьому звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої 

статті 148 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» [178], функції головного 

розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення 

діяльності судів, крім Верховного Суду, здійснює ДСАУ. В свою чергу, ВРП є 

головним розпорядником коштів Державного бюджету України виключно щодо 

фінансового забезпечення її діяльності. А відтак перерозподіл бюджетних видатків 

між судами виходить за межі повноважень ВРП. 

Розглядаючи питання фінансового забезпечення діяльності ВРП сумнівним є 

передбачена на законодавчому рівні можливість фінансування її із джерел, 

відмінних від Державного бюджету України. Так, положеннями проекту закону 

№ 5180 від 23.09.2016 [150] було передбачено можливість для ВРП бути 

бенефіціаром, реципієнтом міжнародної технічної допомоги, головним 
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розпорядником міжнародної допомоги від іноземних держав, банків і міжнародних 

фінансових організацій.  

Пропонована законопроектом новела викликала шквал зауважень зі сторони 

правників. Так, у своєму висновку Головне науково-експертного управління ВРУ 

підкреслило, що зазначене положення проекту є сумнівним, адже відповідно до 

вимог статті 2 ЗУ «Про джерела фінансування органів державної влади» [156] 

органи державної влади здійснюють свою діяльність виключно за рахунок 

бюджетного фінансування в межах, передбачених Законом України про Державний 

бюджет України на відповідний рік. З огляду на це, закріплення можливості такого 

додаткового фінансування діяльності ВРП створює реальні можливості для значних 

корупційних зловживань з боку його керівництва. Крім того, під час розгляду 

проекту закону «Про Вищу раду правосуддя» на пленарному засідання ВРУ народні 

депутати України слушно зауважували, що неприйнятною є позиція про те, що ВРП 

може бути бенефіціаром міжнародної фінансової допомоги, адже «хто виплачує 

гроші, той буде вимагати відповідних звітів», тому на його думку зазначений орган 

«має фінансуватися виключно з державного бюджету» [206]. Про це також 

наголошувалось у висновку профільного комітету до даного законопроекту. Після 

тривалої дискусії зазначена норма була виключена із положень проекту, разом з тим 

законодавець все ж таки залишив для себе можливість фінансування ВРП зі рахунок 

інших джерел, ніж Державний бюджет України. Так, абзацом другим частини 

сьомої статті 27 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148] фонд оплати праці 

працівників секретаріату ВРП (які являються державними службовцями) 

формується за рахунок коштів державного бюджету, а також коштів, які надходять 

до державного бюджету в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів 

іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ. Вважаю, що дана 

норма суперечить імперативним приписам ЗУ «Про джерела фінансування органів 

державної влади» [156], відтак має бути виключена, адже в іншому випадку існує 

ризик втрати незалежності ради у випадку фінансування її за рахунок інших джерел, 

ніж Державний бюджет України (додаток 1).  
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І, нарешті, в межах міжнародного співробітництва ВРП в зв’язку із 

реалізацією визначених ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148] повноважень 

взаємодіє з іноземними закладами, установами та організаціями з питань 

правосуддя, може бути членом відповідних міжнародних асоціацій. Зокрема, 

21 грудня 2017 року ВРП розпочала співпрацю із Бюро з демократичних інститутів 

та прав людини ОБСЄ. Узгоджено ключові напрями співпраці обох інституцій та 

досягнуто домовленості про співпрацю у сфері удосконалення чинного 

законодавства, що регулює питання судоустрою та статусу суддів, розробки 

механізмів уніфікації практики ВРП, утвердження гарантій незалежності судової 

влади. Крім того, протягом 2017 року було здійснено 12 візитів членів та 

працівників секретаріату ВРП за кордон, а саме до Канади, Естонії, Польщі, 

Молдови, Італії, Португалії, Франції, Бельгії та інших країн; проведено 42 робочі 

зустрічі із міжнародними партнерами ВРП. З метою ознайомлення з найкращими 

міжнародними і європейськими практиками та досвідом ВРП постійно і 

систематично бере участь у реалізації проектів міжнародної допомоги, що 

впроваджуються в Україні та стосуються питань судоустрою і статусу суддів [63]. 

З огляду на вищевикладене, можна зробити висновок, що розширення 

повноважень ВРП призвело до поглиблення її взаємодії з іншими органами влади, 

зокрема, ВРУ, Президентом України, ГПУ, органами суддівського самоврядування 

тощо, що, в свою чергу, закріпило позиції даного органу в системі стримувань і 

противаг. Загалом новели положень Конституції України (в редакції від 30.09.2016) 

[80] оцінюються позитивно як науковцями, так і міжнародними експертами, проте 

деякі з них потребують подальшого наукового дослідження та вдосконалення в ході 

законотворчого процесу. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Історичний та компаративістські методи дослідження дали змогу зробити 

висновок про те, що вперше ідея створення та функціонування незалежного органу, 
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відповідального за кадрове забезпечення судів та притягнення суддів до 

дисциплінарної відповідальності, зародилась у Європі (Франція, Італія) та в 

подальшому була закріплена як стандарт у міжнародних актах у сфері судочинства. В 

подальшому, в ході імплементації Україною європейських стандартів, було створено 

ВРЮ, яку згодом реорганізовано у ВРП.  

З огляду на дослідження процесу становлення та розвитку зазначеного органу, 

було виокремлено його періоди та етапи, а саме:  

1) період діяльності ВРЮ (1996 – 2016 роки):  

- етап конституційного закріплення ВРЮ (травень 1996 року – 28 червня 

1996 року);  

- перехідний етап – формування ВРЮ та приведення законодавства України у 

відповідність до Конституції України (28 червня 1996 року – 31 березня 1998 року);  

- етап безпосередньої діяльності ВРЮ (31 березня 1998 року – 30 вересня 

2016 року);  

2) період діяльності ВРП (2016 рік – до тепер):  

- етап конституційного закріплення ВРП (3 березня 2015 року – 2 червня 

2016 року);  

- перехідний етап – приведення законодавства України у відповідність до 

Конституції України та процес реорганізації ВРЮ у новий орган – ВРП (2 червня 

2016 року – 15 березня 2017 року);  

- етап безпосередньої діяльності ВРП (15 березня 2017 року – до сьогодні). 

2. Правовий статус ВРП визначено як складну комплексну категорію, що 

охоплює нормативно закріплений обсяг компетенції даного суб’єкта, мету, завдання 

і функції його діяльності, а також визначає особливості взаємодії ВРП з іншими 

суб’єктами права та місце даного органу в системі органів державної влади. 

3. Обґрунтовано, що правовий статус ВРП включає в себе два ключові 

елементи: ВРП як орган державної влади та як орган суддівського врядування. 

Підкреслено необхідність конкретизації правового статусу ВРП як органу державної 

влади зі спеціальним статусом, який на постійній основі діє у системі правосуддя 
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України. Обґрунтовано відмінність понять «суддівське врядування» та «суддівське 

самоврядування».  

4. Ґрунтовне дослідження поняття «суддівського врядування» дало змогу 

визначити його як процес упорядкування судової влади, який здійснюється 

незалежним держаним органом в межах визначених функцій шляхом прийняття 

колегіальних рішень та ґрунтується на принципах верховенства права, прозорості, 

рівності, результативності, взаємодії з іншими державними інституціями, 

громадянським суспільством і відповідальності перед громадянами. 

5. З огляду на управлінську природу повноважень ВРП, зазначену інституцію 

віднесено до органів управління в системі органів судової гілки влади. Крім того, 

розмежування понять «контролю» та «нагляду» та аналіз повноважень ВРП дали змогу 

віднести її саме до контролюючих органів. 

6. Здійснено класифікацію повноважень ВРП: 1) залежно від об’єкта впливу на: 

повноваження щодо суддів; повноваження стосовно прокурорів; 2) залежно від 

порядку реалізації: повноваження, які реалізуються шляхом прийняття рішення 

більшістю голосів від присутніх на засіданні членів; повноваження, які реалізуються 

шляхом прийняття рішення більшістю від всього складу ВРП; повноваження, які 

реалізуються шляхом прийняття рішення кваліфікованою більшістю голосів; 3) за 

джерелом виникнення: повноваження, які ВРП реалізує за ініціативою інших 

суб’єктів; повноваження, які ВРП реалізує за власною ініціативою; 4) за 

функціональним призначенням: повноваження у сфері формування суддівського 

корпусу та кар’єри суддів; повноваження щодо притягнення суддів та прокурорів до 

відповідальності; повноваження у сфері забезпечення незалежності суддів та 

авторитету правосуддя; повноваження у сфері організаційного та інформаційного 

забезпечення функціонування органів і установ системи правосуддя; інші 

повноваження. 

7. Акцентовано увагу на відсутності законодавчого закріплення функцій ВРП, 

тому запропоновано наступну класифікацію функцій ВРП: кадрова, дисциплінарна, 

контрольна, організаційно-управлінська, функція забезпечення незалежності 
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судових органів та авторитету правосуддя, інформаційна, нормативна та 

представницька функції. 

8. Аргументовано підхід, відповідно до якого ВРП у своїй діяльності взаємодіє 

з іншими суб’єктами права, яких поділено на групи: 1) органи державної влади та їх 

посадові особи; 2) органи місцевого самоврядування та їх посадові особи; 3) органи 

суддівського самоврядування; 4) органи судової влади; 5) інші інститути системи 

правосуддя; 6) громадськість; 7) міжнародні установи та організації.  

Крім того, в межах дослідження питання взаємодії ВРП з іншими суб’єктами 

за критерієм функціонального призначення виділено наступні напрями: 

1) організаційне забезпечення діяльності ВРП; 2) кадрове забезпечення судів; 

3) забезпечення притягнення суддів і прокурорів до дисциплінарної або 

кримінальної відповідальності; 4) інформаційне забезпечення ВРП; 5) нормативне 

забезпечення судової влади; 6) фінансове забезпечення ВРП та інших органів 

судової влади; 7) міжнародне співробітництво. 
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РОЗДІЛ 2. ЮРИСДИКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩОЇ РАДИ 

ПРАВОСУДДЯ 

 

2.1. Повноваження щодо формування суддівського корпусу України та 

кар’єри суддів 

 

Вибір належної системи призначення суддів є одним з основних пріоритетів у 

новостворених демократичних державах, де часто висловлюється занепокоєння 

щодо незалежності й політичної безсторонності судівництва. Наявність політичного 

впливу на порядок призначення суддів загрожує незалежності судової влади [54]. 

Міжнародними стандартами у сфері правосуддя встановлено, що кожен має 

право на справедливий і публічний розгляд в компетентному, незалежному та 

об’єктивному суді відповідно до принципів, проголошених в Загальній декларації 

прав людини, Міжнародному пакті про громадянські і політичні права та інших 

документах ООН. І саме задля реалізації зазначеного права на практиці вкрай 

важливим є забезпечення незалежності судових органів з компетентними та 

високопрофесійними кадрами. Відповідно до вимог Основних принципів 

незалежності судових органів [120] незалежність судових органів гарантується 

державою і закріплюється у конституції або законах країни. Усі держави та інші 

установи зобов’язані шанувати незалежність судових органів та дотримуватись її 

[54]. 

На виконання вищенаведених положень міжнародного законодавства 

статтею 126 Основного Закону проголошено, що незалежність і недоторканність 

судді гарантуються Конституцією і законами України.  

Крім того, із нормативних приписів статті 48 ЗУ «Про судоустрій і статус 

суддів» [178] вбачається, що незалежність судді забезпечується, серед іншого, 

особливим порядком його призначення, притягнення до відповідальності, 

звільнення та припинення повноважень. З огляду на зазначене, актуальним є 

здійснення наукового аналізу новел законодавства України щодо кадрового 

забезпечення судів та кар’єри суддів в Україні.  
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Відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії, саме органи, аналогічні 

ВРП, мають здійснювати вирішальний вплив на призначення і кар’єрне зростання 

суддів [54].   

На виконання зазначених рекомендацій та з метою приведення законодавства 

України до міжнародних стандартів в рамках проведення судової реформи в 

2016 році було внесено зміни в чинне законодавство України, в результаті чого 

кардинально змінились підходи до процедури та порядку прийняття суддів на 

посади, їх кар’єрного зростання та звільнення або припинення повноважень. Так, 

центральним органом, наділеним повноваженнями у зазначеній сфері, стала 

новостворена ВРП, завданням якої є забезпечення сталості діяльності системи 

правосуддя України, 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.   

Варто зазначити, що переважна більшість європейських держав та інших країн 

світу мають спеціальні органи, які є аналогами ВРП, та наділені повноваженнями у 

сфері формування суддівського корпусу, покликані забезпечити автономність та 

незалежність судової гілки влади, практика їх діяльності є досить ефективною. Так, 

в Бельгії діє Вища рада правосуддя, до повноважень якої віднесено висування 

кандидатів для призначення на посади суддів та прокурорів, а також здійснення 

їхньої підготовки [139, с.88]; в Італії, Франції, Колумбії, Молдові, Румунії відповідні 

повноваження здійснює Вища рада магістратури [139, с. 328, с. 858, с. 390, с. 524, 

с. 666]; у Польщі – Всепольська (національна) судова рада [139, с. 622], в Іспанії – 

Генеральна рада судової влади [139, с. 325] тощо. Крім того, нещодавні спроби 

польського парламенту та міністерства юстиції провести судову реформу, в 

результаті якої розширити власні повноваження щодо призначення членів 

Національної судової ради та надання права міністрові юстиції Польщі звільнити 

всіх суддів на власний розсуд, зустріли значний супротив збоку громадянського 

суспільства, проти прийняття відповідних змін до закону про Національну судову 

раду, було проведено масові акції протесту в багатьох містах Польщі [134]. 
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Зазначені події яскраво відображають усвідомлення європейською спільнотою 

необхідності існування незалежного та неупередженого органу, уповноваженого 

приймати рішення щодо формування суддівського корпусу з тим, щоб зберегти 

незалежність судової гілки влади в цілому.  

В аспекті проведення наукового дослідження особливостей реалізації ВРП 

повноважень у сфері кадрового забезпечення судів, перш за все варто дослідити 

суть поняття «кадрове забезпечення» та поняття «добір кадрів».  

Слід погодитись із твердженням Т.Є. Калгановської про те, що кадрове 

забезпечення державного управління, як різновид соціального забезпечення, має 

бути спрямоване саме на розвиток потенціалу та можливостей персоналу органів 

державної влади, створення належних правових та організаційних умов здійснення 

покладених на них обов’язків [64]. В основу кадрового забезпечення мають бути 

покладені принципи демократичного добору, просування по службі за діловими 

якостями, постійного навчання державних службовців, заохочення їх до службової 

кар’єри, систематичного оновлення кадрів та здійснення контролю за їх діяльністю 

[159]. В свою чергу безпосередній процес реалізації повноважень щодо кадрового 

забезпечення проявляється через такі процедури, як добір кадрів, призначення, 

обрання на посаду, переведення з однієї посади на іншу, звільнення з посади тощо. 

Під категорією «добір кадрів» розуміють встановлення професійного рівня і відбір 

осіб, які здатні на належному професійному рівні виконувати поставлені перед ними 

завдання [109, с. 60]. Отже, добір кадрів є одним із необхідних елементів процесу 

здійснення кадрового забезпечення. 

Одним із принципів кадрового забезпечення, закріплених законодавством 

США, є вимога, що добір і просування кадрів повинні здійснюватися з усіх шарів 

суспільства, винятково на основі здібностей, знань і умінь кандидатів, у результаті 

чесної і відкритої конкуренції, що надає усім рівні можливості [64]. Відтак, процес 

добору кадрів є діяльністю з дослідження особистісних та професійних якостей всіх 

кандидатів на вакантну посаду в державному органі, які виявили бажання прийняти 

участь у конкурсі, за результатами якої встановлюється відповідність чи 
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невідповідність кандидата передбаченим законодавством України кваліфікаційним 

вимогам та вирішується питання про призначення кандидата на посаду. 

З огляду на вищевикладене можемо зробити висновок, що однією із гарантій 

забезпечення незалежності судової гілки влади є, перш за все, встановлення 

прозорої та справедливої процедури призначення суддів на посади, адже поняття 

суд є певною мірою абстракцією, змістовне наповнення забезпечують саме судді, які 

володіючи значним обсягом дискреційних повноважень, безпосередньо 

розглядатимуть справи та вирішуватимуть спори по суті, відтак вершитимуть 

правосуддя. Саме тому вкрай важливо забезпечити, щоб вакантні посади суддів в 

судах обіймали виключно висококваліфіковані, досвідчені, моральні, справедливі та 

незалежні особи. 

Сьогодні органом, відповідальним за забезпечення незалежності судової влади 

та кадрове забезпечення судів є ВРП. До групи повноважень ВРП щодо кадрового 

забезпечення судів та кар’єри суддів можна віднести наступні:  

1) участь у формуванні суддівського корпусу,  

2) ухвалення рішення про переведення судді з одного суду до іншого; 

3)  ухвалення рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення 

правосуддя,  

4) ухвалення рішення про звільнення судді з посади.  

З метою глибшого аналізу зазначених повноважень, розглянемо більш 

детально процедуру призначення судді на посаду, його кар’єрне просування та 

припинення повноважень або звільнення. 

Згідно з приписами частини першої статті 69 ЗУ «Про судоустрій і статус 

суддів» [178] 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.  

У науковій літературі висловлювались думки щодо необхідності надання 

певних преференцій при формуванні суддівського корпусу науковцям (докторам 

юридичних наук, старшим науковим співробітникам, професорам права тощо), адже 
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вони мають найвищу кваліфікацію. Прихильниками зазначеної концепції є 

Р.В. Ігонін, О.В. Умнова, які пропонують закріпити особливий порядок призначення 

на посаду судді кандидатів з числа науковців. Зокрема, вчені переконані, що 

рішення щодо кандидата на посаду судді, який є провідним вченим у галузі 

юриспруденції, має прийматись ВРЮ на основі конкурсу поданих ними письмових 

заяв [62, c. 20].  

Безперечно погоджуємось із твердженням про те, що науковці мають, як 

правило, високий рівень теоретичної підготовки, проте вважаємо, що всі кандидати 

на посаду судді повинні бути рівними у праві бути призначеними і процедура 

добору повинна бути єдиною для всіх. Адже у міжнародних стандартах у сфері 

судочинства неодноразово акцентувалось на необхідності добору не лише 

висококваліфікованих кадрів, але й чесних, високоморальних, справедливих тощо. 

Повинні існувати об’єктивні критерії, які б забезпечили добір і розвиток 

професійної кар’єри суддів на основі заслуг, «з урахуванням їхньої кваліфікації, 

чеснот, здібностей та результатів їхньої праці» [54]. 

В деяких країнах суддів призначають за результатами конкурсних іспитів, в 

інших країнах їх добирають з числа досвідчених практикуючих правників. На думку 

Венеціанської комісії обидва методи можуть а priori породити питання. Можна не 

погодитись із тим, щоб призначення суддів здійснювалися лише на основі іспитів, і 

додатково враховувати особисті якості кандидатів та їхній досвід, а добір кандидатів 

з числа досвідчених практиків може викликати побоювання щодо об’єктивності 

процедури добору [54]. 

Загалом, процедура добору кандидатів на посаду судді є досить складною та 

детально виписана у ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» (від 02.06.2016) [178]. 

Зокрема, після оголошення ВККСУ конкурсу на заміщення вакантної посади судді, 

особи, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, подають до зазначеного органу 

заяву та необхідний перелік документів. Далі, ВККСУ здійснює перевірку 

відповідності осіб, установленим законом вимогам до кандидата на посаду судді, та 

у випадку позитивного висновку – допускає їх до участі у доборі та складенні 

відбіркового іспиту, результати якого публікує на своєму офіційному веб-сайті. 
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Наступним етапом є проведення стосовно осіб, які успішно склали відбірковий 

іспит, спеціальної перевірки в порядку, визначеному законодавством України про 

запобігання корупції. Кандидати, які успішно склали відбірковий іспит та пройшли 

спеціальну перевірку, проходять спеціальну підготовку, що підтверджується 

відповідним свідоцтвом, складають кваліфікаційний іспит та на основі його 

результатів зараховуються до резерву на заміщення вакантних посад судді, і 

включаються до рейтингового списку. Конкурс на заміщення вакантних посад 

проводиться на основі рейтингу кандидатів, які взяли участь у такому конкурсі. 

Наступним кроком є внесення ВККСУ рекомендації до ВРП щодо призначення 

кандидата на посаду судді. Відповідно до положень статті 36 ЗУ «Про Вищу раду 

правосуддя» [148] ВРП наділена повноваженнями за рекомендацією ВККСУ 

приймати рішення щодо внесення Президенту України подання про призначення на 

посаду судді. Рішення щодо кандидата на посаду судді ухвалюється відкритим 

голосуванням на засіданні ВРП, яке є повноважним, якщо в ньому бере участь не 

менше чотирнадцяти її членів. Рішення щодо внесення Президенту України подання 

про призначення судді на посаду вважається ухваленим, якщо за нього 

проголосувало не менше чотирнадцяти членів ВРП (кваліфікована більшість 

голосів).  

Новелою законодавства України стала відмова від двоетапної процедури 

призначення (обрання) на посаду судді. Так, згідно з приписами статті 128 

Конституції України (в редакції до 30.09.2016) [80] перше призначення на посаду 

професійного судді строком на п’ять років здійснювалось Президентом України. Всі 

інші судді, крім суддів КСУ, обирались ВРУ безстроково, в порядку, встановленому 

законом. Відповідно до чинної редакції статті 128 Основного Закону (в редакції від 

30.09.2016) судді призначаються на посаду одразу безстроково, призначення 

здійснюється Президентом України за поданням ВРП в порядку, встановленому 

законом. Такі положення покликані запобігати політичним зловживанням інших 

гілок влади при призначенні суддів та позитивно оцінюються 67 % опитаних 

адвокатів та 80 % суддів (додаток 2 табл 2.10). 
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Зазначена процедура призначення суддів на посаду є характерною для 

багатьох країн. Зокрема, в Албанії глава держави призначає суддів за поданням 

Вищої Ради юстиції; у Вірменії – за рекомендацією Ради суддів; в Чехії та Грузії – за 

пропозицією Вищої ради юстиції; в Греції – після попереднього рішення Вищої 

суддівської ради; в Італії – за поданням Вищої ради магістратури (при цьому указ 

Президента Республіки, який одночасно головує у Вищій раді магістратури, є суто 

формальністю); в Литві – за рекомендацією «спеціального суддівського органу, 

передбаченого законом»; у Молдові – за поданням Вищої Ради магістратів; в 

Нідерландах – за рекомендацією суду, підтриманою Радою юстиції; у Польщі – за 

поданням Національної Ради суддів; в Румунії – на основі пропозицій Вищої Ради 

магістратів; в Російській Федерації судді федеральних судів призначаються 

Президентом після висування Головою Верховного Суду або Головою Вищого 

арбітражного суду (а перед тим кандидатів зазвичай добирають за рекомендаціями 

кваліфікаційних комісій); у Словаччині – за поданням Ради суддів [54]. 

Як нами вже було акценовано, роль Президента України у процесі 

призначення суддів на посади повинна бути виключно церемоніальною. На цьому 

наголошувалось у висновках Венеціанської комісії [185; 228], яка висловила свою 

рішучу підтримку пропозицій щодо призначення суддів на посаду президентом 

(який відіграватиме виключно формальну, церемоніальну роль) за поданням 

(обов’язковим) ВРП.  

Статтею 80 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» [178] конкретизовано, що 

призначення на посаду судді здійснюється Президентом України на підставі та в 

межах подання ВРП, без перевірки додержання встановлених законом вимог до 

кандидатів на посаду судді та порядку проведення добору чи кваліфікаційного 

оцінювання кандидатів, не пізніше тридцяти днів із дня отримання відповідного 

подання. Вважаємо за необхідне вкотре підкреслити, що, законодавством України не 

визначено наслідків невиконання свого обов’язку Президентом України, тобто 

незрозумілим є статус кандидата на посаду судді, щодо якого ВРП прийняла 

позитивне рішення та направила відповідне подання главі держави, проте через 

зволікання останнього указ про призначення кандидата на посаду судді протягом 
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тридцятиденного терміну так і не було видано. Саме про такі «глухі кути» і 

застерігала Венеціанська комісія. Тому вважаємо за необхідне доопрацювати 

законодавство України з метою унеможливлення впливу на судову владу зі сторони 

Президента України шляхом блокування ним призначення кандидатів на посаду 

судді.  

Процедура звільнення судді з посади також зазнала докорінних змін у 

результаті проведення судової реформи 2016 року. Так, відповідно до положень 

статті 126 Конституції України (в редакції до 30.09.2016) [80] суддя звільнявся з 

посади органом, що його обрав або призначив, тобто Президентом України або ВРУ. 

Наразі, повноваження щодо прийняття рішення про звільнення або припинення 

повноважень судді може прийняти виключно ВРП.  

Зазначені зміни відповідають міжнародним стандартам у сфері судочинства. 

Венеціанська комісія неодноразово рекомендувала вилучити зі статті 128 

Конституції України повноваження Президента України звільняти суддів, адже ця 

роль не є виправданою. 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. 

Більше того, потреба в президентському акті вже після рішення ВРП про звільнення 

судді ускладнить і затягне сам процес звільнення та підвищить потенційні тупикові 

ризики в разі, якщо Президент України не видасть відповідний акт. Виникатиме 

питання щодо того, чи повинен суддя, відставку якого підтримала ВРП, але ще не 

проголосив Президент України, продовжувати виконання своїх [185; 228]. 

Вважаємо, що надання ВРП повноважень приймати рішення про звільнення 

судді з посади відповідає її призначенню – забезпечення незалежності судової 

влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед 

суспільством. Для посилення довіри, що є необхідністю в демократичному 

суспільстві, суди повинні не лише бути незалежними, але й виглядати незалежними 

[123].  

Варто відзначити, що у чинній статті 126 Основного Закону [80] розмежовано 

підстави для звільнення судді з посади та підстави для припинення його 
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повноважень, чого не було раніше. Більше того, Венеціанська комісія також 

схвалила відповідні зміни [180].  

Не вдаючись глибоко у дискусію щодо правильності розмежування підстав 

для звільнення та припинення повноважень, хочемо звернути увагу на критику 

зазначених законодавчих положень, висловлену С.В. Прилуцьким та 

О.В. Стрєльцовою. Зокрема, вчені переконані, що частина підстав, позначених 

законодавцем як підстави для звільнення судді з посади, насправді повинні були б 

мати своїм наслідком припинення повноважень (зокрема пункти 1,4,5 частини 

шостої статті 126 Конституції України), з огляду на те, що звільнення судді має 

відбуватись за вольовим владним актом конституційного органу, відповідно до 

якого суддя позбавляється не тільки владних повноважень, але й звання судді, в той 

час як припинення повноважень не має позбавляти особу її правового статусу та 

звання судді [142]. 

Процедури звільнення та припинення повноважень судді є різними. Так, для 

звільнення судді з посади необхідне рішення ВРП, що слугує гарантією 

забезпечення його незалежності та безсторонності при прийнятті рішень. В свою 

чергу, для припинення повноважень судді достатньо настання юридичного факту – 

певної обставини, передбаченої законодавством України, в результаті настання якої 

суддя неспроможний відправляти правосуддя, відтак повноваження судді в такому 

разі припиняються автоматично без необхідності прийняття рішення ВРП.  

Порядок прийняття ВРП рішення про звільнення судді з посади залежить від 

конкретної підстави. Тому законодавством України передбачено два варіанти: 

загальний порядок звільнення (на основі вільного волевиявлення судді) та 

спеціальний порядок звільнення (звільнення за особливими обставинами).  

Загальний порядок звільнення застосовується у випадку звільнення судді з 

посади у зв’язку із неспроможністю виконувати повноваження за станом здоров’я та 

подання заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням. В 

такому разі питання про звільнення розглядається на засіданні ВРП з метою 

встановлення дійсного волевиявлення судді та з’ясування чи не має місце примус 

або будь-який інший сторонній вплив на суддю. Недоліком виписаної у ЗУ «Про 
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Вищу раду правосуддя» [148] загальної процедури звільнення судді з посади є те, 

що не конкретизованими залишились питання чи обов’язкова участь судді, щодо 

якого воно розглядається, чи може бути прийняте рішення за відсутності судді, в 

якій формі встановлюється відсутність стороннього впливу – письмова заява чи усні 

свідчення судді? На ці питання відповіді законодавстві України не містить. Із 

зазначеними твердженнями погоджується 78 % опитаних адвокатів та 84 % суддів 

(додаток 2 табл.2.6).  

Спеціальний порядок звільнення судді з посади застосовується у випадку 

порушення суддею вимог щодо несумісності; вчинення істотного дисциплінарного 

проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі 

статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді; незгода на 

переведення до іншого суду у разі ліквідації чи реорганізації суду, в якому суддя 

обіймає посаду; порушення обов’язку підтвердити законність джерела походження 

майна. 

Стосовно зазначених підстав Венеціанська комісія висловила наступну 

позицію: «Запропоновані підстави для звільнення з посад і припинення повноважень 

у цілому відповідають застосовним стандартам, але слід роз’яснити, що підставами 

для звільнення можуть бути лише серйозні дисциплінарні проступки. [180]. 

Спеціальний порядок звільнення судді, передбачений статтею 56 ЗУ «Про 

Вищу раду правосуддя» [148] має певні особливості:  

1) питання про звільнення розглядається на засіданні ВРП;  

2) участь судді, щодо якого розглядається питання про звільнення, як правило, 

є обов’язковою;  

3) повідомлення надсилається не пізніше ніж за десять календарних днів до 

дня засідання, або розміщується на офіційному сайті органу;  

4) особливі підстави для розгляду питання про звільнення: подання 

Дисциплінарної палати, заява судді, повідомлення ВККСУ, Голови суду або його 

заступника;  

5) за результатами розгляду ВРП ухвалює вмотивоване рішення. 
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Статтею 57 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148] передбачено порядок 

оскарження рішення даного органу про звільнення судді з посади. Під час 

дослідження даного питання перше, що привартає увагу це те, що право на 

оскарження та процедура його реалізації залежить від підстави звільнення судді, 

відтак можна виокремити знову ж таки загальний та спеціальний порядки 

оскарження.  

Так, за загальним правилом рішення ВРП можуть бути оскаржені до 

Верховного Суду (стаття 35 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148]), який в такому 

випадку виступає як суд першої інстанції (частина четверта статті 22 Кодексу 

адміністративного судочинства України [69]). Рішення про звільнення судді з 

посади у зв’язку із неспроможністю виконувати повноваження за станом здоров’я; 

порушенням суддею вимог щодо несумісності; та поданням заяви про відставку або 

про звільнення з посади за власним бажанням може бути оскаржене та скасоване на 

загальних підставах, визначених законодавством України, протягом 30 днів з дня 

його ухвалення (стаття 126 Конституції України [80], стаття 35 ЗУ «Про Вищу раду 

правосуддя» [148]). 

Спеціальний порядок оскарження передбачений для оскарження рішень ВРП 

про звільнення з посади у зв’язку із вчиненням істотного дисциплінарного 

проступку, грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі 

статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді; незгодою на 

переведення до іншого суду у разі ліквідації чи реорганізації суду, в якому суддя 

обіймає посаду; та порушенням обов’язку підтвердити законність джерела 

походження майна (стаття 126 Конституції України в редакції від 30.09.2016 [80]). 

Особливістю зазначеного порядку оскарження є вичерпний перелік підстав для 

оскарження, а саме: якщо рішення прийняте неповноважним складом ВРП; якщо 

рішення не підписане будь-яким із її членів; коли суддя не був належним чином 

повідомлений про засідання; коли рішення не містить посилання на підстави та 

мотиви звільнення судді.  

Деякі експерти звертають увагу, що за такої процедури законники фактично 

позбавляються можливості оскаржити дії ВРП у судовому порядку[42], адже за 
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таких обставин скаржники фактично позбавляються права на апеляційне 

оскарження рішення ВРП та касаційний перегляд, що порушує основну засаду 

судочинства – забезпечення права на апеляційний перегляд справи та на касаційне 

оскарження судового рішення. Фактично, скаржник зможе звернутися тільки до 

Верховного Суду, причому саме як до суду першої інстанції та й то в окремих 

випадках (недотримання ВРП процесуальних норм, в той час як порушення норм 

матеріального права взагалі не може бути підставою для оскарження відповідного 

рішення). З огляду на вищевикладене, можливість оскарження рішення ВРП 

вбачається примарною, адже навряд чи остання порушуватиме перелічені норми. 

Більше того, деякі правники переконані, що зазначені обставини можуть призвести в 

майбутньому до подання скарг на рішення ВРП до ЄСПЛ через порушення 

Україною статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [74] 

у зв’язку з обмеженням права на судовий захист, про що зазначають також 58 % 

опитаних адвокатів та 66 % суддів (додаток 2 табл. 2.14). З огляду на зазначені 

міркування вчені розділились на дві групи – прихильників визнання ВРП 

квазісудовим (навіть судовим) органом, на який покладено судову функцію, та 

противників зазначеної теорії. 

Передбачена чинним законодавством України процедура оскарження рішень 

ВРП, коли Дисциплінарна палата ВРП виступає ніби в ролі першої інстанції, а 

безпосередньо ВРП – апеляційної інстанції, створює підґрунтя для визнання ВРП 

квазісудовим органом. У зв’язку із цим постає питання чи відповідають зазначені 

положення імперативним приписам частини першої і другої статті 124 Конституції 

України [80] про те, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. 

Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи 

посадовими особами не допускаються. Важко дати однозначну відповідь на 

зазначене запитання з огляду на таке.  

Одні вчені вважають, що немає жодного порушення європейських стандартів, 

адже подібні до ВРП органи визнавалися судом у розумінні статті 6 Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод [74] за умови, що такий орган є 

незалежним і дотримано гарантій справедливого судового розгляду. Прихильниками 
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такого розширювального тлумачення поняття «суд» є вчені С.В. Прилуцький, 

М. Магрело [91; 144, c. 315-316]. Зокрема, М. Магрело посилається на Зауваження 

загального характеру № 32 Комітету ООН з прав людини, в яких закріплено, що в 

«суд» означає – незалежно від найменування – орган, створений на основі закону, 

незалежний від виконавчої та законодавчої гілок влади або такий, що в конкретних 

випадках користується судовою незалежністю при прийнятті рішень з правових 

питань у спорах, судових за своїм характером» [91]. З огляду на зазначене, судом 

може визначатись будь-який орган, якщо він відповідає критеріям незалежності та 

повноти юрисдикції. В свою чергу, С.В. Прилуцький обґрунтовує доцільність 

віднесення ВРП до судових органів наявністю у неї спеціальних судових 

повноважень у сфері юстиції та функції судового контролю [144, c. 315-316].  

Є також і противники концепції віднесення ВРП до квазісудових органів, які 

переконані, що громадянам має бути гарантований повний судовий розгляд саме 

справжнім, а не квазісудом [42; 217], які обґрунтовують свою позицію практикою 

ЄСПЛ, зокрема, у справі «Олександр Волков проти України» [204], яким було 

визнано порушення Україною приписів статей 6, 8, 13 Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод [74]. З огляду на наукову та практичну цінність 

зазначеної справи, наведемо її короткий опис.  

Так, дисциплінарна справа заявника розглядалася ВРЮ, яка встановила всі 

питання факту та права, в результаті чого направила два подання про звільнення 

заявника до ВРУ. Відповідні подання були розглянуті парламентським комітетом з 

питань правосуддя, і вподальшому на пленарному засіданні ВРУ, на якому було 

ухвалене рішення про звільнення заявника. Обов’язкове для виконання рішення про 

звільнення заявника було згодом переглянуто ВАСУ. Як зазначив ЄСПЛ, 

вирішуючи справу заявника та виносячи обов’язкове для виконання рішення, ВРЮ, 

парламентський комітет та пленарне засідання парламенту разом виконували 

функцію суду.  

Розглянувши скаргу заявника, ЄСПЛ визнав неправомірним звільнення з 

посади судді ВСУ О.Волкова та таким, що порушує положення з огляду на те, що 

його справа не розглядалась «незалежним та безстороннім судом»; провадження у 
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ВРЮ було несправедливим у зв’язку з тим, що воно не здійснювалося згідно з 

процедурою, передбаченою національним законодавством, яке закріплює низку 

важливих процесуальних гарантій, включаючи строки застосування дисциплінарних 

стягнень; його справа не розглядалась «судом, встановленим законом»; відсутність у 

ВАСУ достатніх повноважень для розгляду актів, ухвалених ВРЮ, суперечила 

«праву на суд» скаржника тощо. Більше того, ЄСПЛ акцентував увагу на тому, що 

перегляд справи заявника ВАСУ був недостатнім та не міг виправити всіх недоліків 

процедурної несправедливості, наявних на попередніх стадіях національного 

процесу, адже відповідно до чинного в той час законодавства України ВАСУ не був 

уповноважений ухвалити постанову про поновлення судді на посаді.  

З огляду на викладене вважаємо, що вирішуючи питання про те, чи є ВРП 

квазісудовим органом чи ні, варто визначитись чи відповідає зазначений орган всім 

критеріям поняття «суд», що вироблені міжнародною практикою, а саме: 

незалежність та безсторонність; наділення учасників процесуальними гарантіями 

захисту; наявність у вищих інстанцій повноважень виправити недоліки, виявлені на 

попередніх стадіях процесу? 

De jure ВРП відповідає вищенаведеним критеріям поняття «суд», що 

вироблені міжнародною практикою, в той же час неможливо поки в повній мірі 

оцінити чи є даний орган незалежним та неупередженим de facto, адже ВРП все ще 

діє у попередньому складі (у складі ВРЮ). Зокрема, Центр політико-правих реформ, 

формулюючи альтернативну доповідь за 2017 рік «Про стан забезпечення 

незалежності суддів в Україні», проаналізував діючий склад ВРП і дійшов висновку 

про те, що наразі існують серйозні загрози у сприйнятті діячого складу ВРП як 

незалежного і безстороннього [173]. За результатами опитування 67 % адвокатів та 

60 % суддів висловили позицію, що наразі ВРП відповідає критеріям незалежності 

та безсторонності лише de jure (додаток 2 табл. 2.3). Тому давати однозначну 

відповідь на питання чи є ВРП квазісудовим органом ще передчасно.  

Про певні недоліки нормативного регулювання процедури оскарження рішень 

ВРП юристи наголошують вже сьогодні. Слушною вважаємо позицію, висловлену з 

цього приводу суддею Апеляційного суду Литви Артурасом Дрюкасом: «дискусія 
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має вийти за межі визнання чи невизнання ВРП квазісудовим органом. Адже в будь-

якому разі не може обмежуватися право на захист особи, яка потрапила в поле зору 

цього органу. Адже невідомо, як можна встановити обґрунтованість і законність 

рішення «квазісуду», якщо Верховний Суд не розгляне факти та питання права? 

Тому в законі слід було б передбачити, що «верховники» повинні перевірити 

підстави та міру покарання» [217]. 

Наступним повноваженням ВРП, яке не входило до компетенції ВРЮ, є 

вирішення питання про переведення суддів. Так, випадки переведення суддів із 

одного суду до іншого можна класифікувати за наступними критеріями:  

1) за строком: переведення на постійній основі та тимчасове переведення;  

2) залежно від суб’єкта ініціативи: за рекомендацією ВККСУ та за поданням 

Дисциплінарної палати ВРП;  

3) залежно від волевиявлення судді: добровільне та примусове;  

4) залежно від інстанції суду: до суду того ж рівня, до суду нижчої або вищої 

інстанції;  

5) залежно від порядку переведення: за результатами конкурсу та без 

конкурсу.  

За загальним принципом незмінюваності суддів суддю не може бути 

переведено до іншого суду без його згоди, крім переведення у разі реорганізації, 

ліквідації або припинення роботи суду або у порядку дисциплінарного стягнення. 

Зазначені гарантії встановлені на міжнародному рівні. Так, згідно з приписами 

Монреальської універсальної декларації про незалежність правосуддя 1993 року 

«суддя не може бути усунений з посади, за винятком випадків, коли існують 

доведені підстави, які свідчать про його неспроможність виконувати свої обов’язки 

або невідповідну поведінку, що робить неможливим подальше перебування на 

посаді. ... судді не можуть бути переведені з одного суду до іншого ... без їхньої 

особистої згоди» [100]. Крім того, у Європейській хартії про закон «Про статус 

суддів» закріплено, що «суддя, який обіймає посаду в суді, не може бути 

призначеним на іншу судову посаду... без його згоди» [53]. 
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Крім того, особливою формою переведення судді до іншого суду є 

відрядження, яке може застосовуватись виключно за згодою судді. Тож, у випадку 

виникнення певних об’єктивних обставин, визначених законодавством України, 

суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і 

спеціалізації для здійснення правосуддя за рішенням ВРП, ухваленим на підставі 

подання ВККСУ, погодженим із ДСАУ. Строк такого відрядження не може 

становити більше ніж один рік (стаття 55 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» [178], 

стаття 70 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148]). 

Наступним видом переведення є переведення судді за результатами конкурсу 

на заміщення вакантної посади судді в іншому суді. Таке переведення здійснюється 

за заявкою судді, який виявив бажання взяти участь у конкурсі, яка подається до 

ВККСУ. За результатами конкурсного добору ВККСУ надсилає до ВРП відповідно 

до кількості вакантних посад суддів рекомендації про призначення кандидатів 

суддями, які остання розглядає на своєму засіданні, за результатами якого приймає 

вмотивоване рішення.  

Також до судді може бути застосоване переведення до суду нижчого рівня як 

дисциплінарне стягнення в рамках дисциплінарного провадження. В такому разі 

Дисциплінарна палата здійснює подання до ВРП, яка розглядає його на своєму 

засіданні із викликом судді, щодо якого застосовано такий вид стягнення. Проте, 

неявка в засідання судді не перешкоджає його розгляду. Спершу головуючий на 

засідання оголошує відповідне подання і за результатами його розгляду ВРП 

ухвалює вмотивоване рішення. З огляду на зазначену процедуру виникає питання 

про те, чи може ВРП ухвалити негативне рішення за результатами розгляду подання 

Дисциплінарної палати, або ж таке подання є для неї обов’язковим та розгляд є 

звичайною формальністю? Законодавство України не дає відповіді на це питання. 

Разом з тим, серед правників триває дискусія щодо доцільності взагалі 

існування такого виду дисциплінарного стягнення. На думку самих суддів, 

запровадження такого різновиду покарання, як переведення до суду нижчої інстанції 

негативно позначиться на роботі судів, адже виникатиме ризик, що деякі суди 

просто стануть місцем «відбування покарання» для суддів, крім того, яким має бути 
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ставлення громадянина до суду, у якому працюють судді, що їх було в такий спосіб 

притягнуто до відповідальності? [210]. Член Ради суддів адміністративних судів 

України, суддя Київського окружного адміністративного суду Андрій Волков 

зауважив, що переведення до суду нижчого рівня в порядку дисциплінарного 

стягнення не лише не сприяють зміцненню довіри до суду, а й підривають авторитет 

судової влади, довіру до судів нижчого рівня та суддів нижчих кваліфікаційних 

класів, особливо тих, хто самовіддано роками відправляє правосуддя у нижчих 

судових інстанціях і, як правило, є найбільш кваліфікованими [210].  

У пострадянських країнах (зокрема, Казахстан, Киргизстан, Чехія) та країнах 

Європи (Австрія, Німеччина, Польща, Іспанія, Італія) до суддів не може бути 

застосований такий вид дисциплінарного стягнення як переведення до суду нижчої 

інстанції. Подібний вид дисциплінарного стягнення не застосовується до суддів 

також і в США, про що зазначив виконавчий директор Комісії з питань поведінки 

суддів штату Вашингтон (США), експерт Програми USAID «Нове правосуддя» 

Рейко Колнер. Експерт зауважив, що «головуючий суддя часто переводить суддю, 

який не справляється, за цілою низкою причин, але це питання судової 

адміністрації» [224].  

Отже, враховуючи вітчизняну та міжнародну практику, вважаємо за доцільне 

внести зміни до статті 70 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148] та статтей 53, 82, 

109 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» [178] та виключити із переліку 

дисциплінарних стягнень, які можуть бути застосовані до судді в рамках 

дисциплінарного провадження, такий вид стягнення, як переведення до суду 

нижчого рівня. Зазначену пропозицію підтримали 45 % опитаних адвокатів і 70 % 

суддів (додаток 1; додаток 2 табл. 2.11). 

На останок, суддю може бути переведено до іншого суду того самого рівня без 

конкурсу у випадках реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду, в якому 

такий суддя обіймає посаду судді. В такому разі питання вирішується на засіданні 

ВРП в межах рекомендації ВККСУ. 

Важливо зазначити, що рішення ВРП може бути оскаржене та скасоване 

виключно з наступних підстав: якщо рішення прийняте неповноважним складом; 
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якщо рішення не підписане будь-яким із членів; якщо рішення не містить посилання 

на підстави та мотиви звільнення судді. Про недоліки такої процедури оскарження 

рішень ВРП йшлося вище. 

В рамках функції кадрового забезпечення судів ВРП наділена 

повноваженнями щодо вирішення питання про тимчасове відсторонення судді від 

здійснення правосуддя. Віднесення зазначених повноважень саме до компетенції 

ВРП відповідає міжнародній практиці. Наприклад, питання відсторонення судді від 

посади віднесено до компетенції Національної ради у справах правосуддя 

Киргизької Республіки, у Республіці Молдова їх виконує Вища рада магістратури 

[220, c. 165], які є аналогами ВРП в Україні.  

Так, відповідно до чинного ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» (Глава 8) суддю 

може бути тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя за рішенням ВРП 

виключно у трьох випадках:  

1) у зв’язку із притягненням судді до кримінальної відповідальності; 

 2) при проведенні кваліфікаційного оцінювання;  

3) в порядку застосування дисциплінарного стягнення. Залежно від підстави 

залежить порядок розгляду ВРП відповідного питання, тому існує також три 

варіанти [148]. 

У випадку, якщо суддя є підозрюваним, обвинуваченим або підсудним в на 

будь-якій стадії кримінального провадження питання про його тимчасове 

відсторонення від здійснення правосуддя ініціюється Генеральним прокурором або 

його заступником у формі клопотання. Відповідне клопотання розглядається на 

засіданні ВРП невідкладно, але не пізніше семи днів з дня його надходження. 

(Раніше вирішення відповідного питання відносилось до компетенції ВККСУ). Про 

дату, час і місце розгляду зазначеного клопотання ВРП надсилає повідомлення 

судді, стосовно якого ініційоване питання, суду, де він працює, Генеральному 

прокурору, його заступнику, та опубліковує його на власному офіційному веб-сайті. 

Неявка зазначених осіб на засідання ВРП не перешкоджає розгляду клопотання по 

суті. Рішення, прийняте за результатами розгляду клопотання про тимчасове 

відсторонення судді від здійснення правосуддя, невідкладно надсилається до суду, в 
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якому суддя працює, а також протягом семи робочих днів надсилається судді, 

стосовно якого ухвалене рішення, Генеральному прокурору або його заступнику. 

За загальним правилом, строк тимчасового відсторонення не може становити 

більше двох місяців. Проте даний строк може бути продовжено ще на два місяці, а у 

випадку, якщо обвинувальний акт щодо судді передано до суду – до набрання 

законної сили рішення суду за результатами закінчення судового провадження. 

Заслуговує на увагу факт, що ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148] 

передбачає можливість повторного звернення із клопотанням про тимчасове 

відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до 

кримінальної відповідальності або із клопотанням про продовження строку такого 

відсторонення стосовно судді в межах одного кримінального провадження у 

випадку скасування попереднього рішення ВРП судом (частина шоста статті 64). 

Фактично даний закон зробив судове рішення проти ВРП декларативним, тобто 

таким, що не усуває негативних наслідків для особи. Очевидно законодавець не 

врахував, що в тій же справі «Олександр Волков проти України» [204] ЄСПЛ 

встановив порушення статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод щодо права на судовий захист, адже судове рішення не відновлювало прав 

особи, а отже судовий захист не був ефективним [96]. Тому, вважаємо за доцільне 

внести зміни до зазначеної статті 64 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» (додаток 1). 

Наступним різновидом є відсторонення судді від здійснення правосуддя при 

проведенні кваліфікаційного оцінювання, яке може бути ініційоване ВККСУ у 

формі подання. Таке подання розглядається на засіданні ВРП невідкладно, але не 

пізніше семи днів з дня його надходження без обов’язкового виклику судді. За 

результатами розгляду даного подання ВРП ухвалює рішення, копія якого 

надсилається судді, стосовно якого ухвалене рішення, до суду, де він працює, та 

ВККСУ. Тимчасове відсторонення судді припиняється з дня ухвалення ВККСУ 

рішення про підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному 

суді. 

В свою чергу, тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя в 

порядку дисциплінарної відповідальності здійснюється на підставі рішення 
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Дисциплінарної палати про застосування до судді відповідного дисциплінарного 

стягнення. Недоліком законодавчого регулювання даного питання є невизначений 

строк, протягом якого ВРП має розглянути відповідне подання. Хочемо акцентувати 

увагу на положеннях частини другої статті 62 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя», в 

силу яких з дня ухвалення Дисциплінарною палатою рішення про застосування 

дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади суддя 

вважається тимчасово відстороненим від здійснення правосуддя без ухвалення ВРП 

окремого рішення. Фахівці у галузі права відразу звернули увагу на потенційних 

ризиках зазначених законодавчих положень. По-перше, жодного механізму захисту 

від можливого недоброчесного використання даної норми не існує, оскільки не 

існує ні рішення, ні дій, які можна оскаржити. По-друге, така ситуація є напрочуд 

вигідна для відсторонення «незручного» для влади чи певних впливових осіб судді. 

Таке відсторонення судді триває до ухвалення ВРП рішення про звільнення судді з 

посади або скасування рішення Дисциплінарної палати [96].  

Крім того, у всіх трьох випадках відсторонення судді від здійснення 

правосуддя відповідне рішення ВРП може бути оскаржене лише з формальних 

підстав. 
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2.2. Повноваження щодо притягнення суддів та прокурорів до 

відповідальності 

 

Наступною групою повноважень в рамках юрисдикційної діяльності ВРП, які 

передбачено положеннями статті 131 Конституції України [80] та статті 3 ЗУ «Про 

Вищу раду правосуддя» [148], є повноваження щодо притягнення суддів та 

прокурорів до відповідальності. До даної групи можна віднести наступні 

повноваження: 

1) щодо здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів або 

прокурорів (забезпечення здійснення дисциплінарним органом дисциплінарного 

провадження щодо судді; утворення органів для розгляду справ щодо 

дисциплінарної відповідальності суддів; розгляд скарг на рішення відповідних 

органів про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора);  

2) надання згоди на затримання судді чи утримання його під вартою чи 

арештом; 

3) ухвалення рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення 

правосуддя. 

Віднесення зазначених повноважень до компетенції саме ВРП стало новелою 

судової реформи 2016 року. Необхідність віднесення повноважень до органу, 

незалежного від законодавчої та виконавчої влади, обґрунтовується потребою 

захистити суддів від неправомірного втручання у їх діяльність щодо здійснення 

правосуддя та гарантування справедливого та неупередженого розгляду ними справ, 

що в свою чергу неможливе за умови існування важелів впливу на суддів, в тому 

числі шляхом притягнення їх до відповідальності, особливо дисциплінарної та 

кримінальної. Саме особливий статус судді породжує необхідність підвищеного 

рівня захисту його прав та законних інтересів під час здійснення ним правосуддя, 

відтак відступлення від конституційного принципу рівності всіх громадян перед 

законом і судом, що проявляється у встановленні особливого механізму 

притягнення суддів до юридичної відповідальності для суддів (судовий імунітет), 

вбачається виправданим та необхідним для побудови демократичної держави та 
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забезпечення справедливого правосуддя. Разом з тим, передбачення на 

законодавчому рівні можливості притягнення суддів до юридичної відповідальності 

у випадку порушення ними законодавства під час відправлення правосуддя є 

складовою механізму державного забезпечення справедливого та незалежного 

здійснення правосуддя, забезпечення довіри до судової влади з боку громадянського 

суспільства. З огляду на викладене можна діяти висновку, що інститут притягнення 

суддів до юридичної відповідальності виконує подвійну роль: по-перше, виступає 

гарантією забезпечення незалежності суддів від будь-якого впливу під час 

відправлення ними правосуддя, по-друге, запобіжником від зловживань з боку 

самих суддів.  

Незважаючи на те, що інститут юридичної відповідальності суддів не є новим, 

плюралізм наукових поглядів щодо його визначення свідчить про відсутність 

єдиного та однозначного розуміння його сутності. З огляду на це, варто спершу дати 

визначення даного поняття. 

Підтримуємо підхід вчених М.А. Погорецького, О.Л. Польового, 

О.Г. Яновської, О.В. Гончаренко про те, що юридична відповідальність має дві 

форми: позитивну та негативну. Позитивна відповідальність, на думку вчених, 

полягає у добросовісному, неухильному виконанні особою, покладених на неї 

обов’язків [129, с. 81-82; 36]. Якщо ж суб’єкт порушує правило поведінки, здійснює 

правопорушення, то він зазнає за свої дії примусового впливу з боку державної 

влади. В такому випадку для нього настає негативна або ретроспективна юридична 

відповідальність [129, с. 83]. 

Хочемо зауважити, що в подальшому в рамках дослідження питання 

юрисдикційної діяльності ВРП у сфері притягнення суддів до відповідальності, 

предметом нашого дослідження буде саме негативна (ретроспективна) юридична 

відповідальність суддів. 

Так, на думку О.М. Овчаренко інститут юридичної відповідальності судді – це 

складний міжгалузевий інститут права, який здійснює нормативне регулювання 

правових відносин, пов’язаних з формулюванням і формалізацією ознак 

неправомірних дій суддів та процедур притягнення цих посадових осіб до різних 
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видів відповідальності і який служить охороні режиму верховенства права у сфері 

правосуддя [117, с. 47].  

Не вдаючись у наукову дискусію щодо класифікації різновидів юридичної 

відповідальності, зазначимо, що суддю можна притягнути до конституційної, 

цивільно-правової, адміністративної, кримінальної та дисциплінарної 

відповідальності. В свою чергу, згідно з чинним законодавством України ВРП 

наділена повноваженнями у сфері притягнення суддів до дисциплінарної та 

кримінальної відповідальності, які розглянемо більш детально. 

Як вбачається із загальної теорії права, до дисциплінарної відповідальності 

суддю може бути притягнуто у випадку вчинення ним дисциплінарного проступку 

за результатами здійснення дисциплінарного провадження уповноваженим органом 

державної влади.  

До реформування судової системи повноваження щодо притягнення суддів до 

дисциплінарної відповідальності були розділені між двома органами, зокрема, в 

силу приписів частини першої статті 85 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» (в 

редакції від 07.07.2010) [179] дисциплінарне провадження щодо суддів місцевих та 

апеляційних судів здійснювала ВККСУ, а щодо суддів вищих спеціалізованих судів та 

суддів ВСУ – ВРЮ. Щодо доцільності такого розмежування повноважень не один 

рік точилися дискусії, науковці та експерти наголошували на проблемі дублювання 

повноважень зазначених органів щодо притягнення суддів до дисциплінарної 

відповідальності, що свідчило про недосконалість законодавчої регламентації їх 

діяльності, на практиці виникала низка проблемних питань, пов’язаних зі здійснення 

дисциплінарного провадження щодо суддів двома самостійними органами, що 

негативно позначалось на правозастосовній діяльності.  

Так, голова ВСУ Я.М. Романюк звертав увагу на необхідності вироблення 

однакового підходу до визначення критеріїв притягнення суддів до дисциплінарної 

відповідальності. Зважаючи на те, що статус суддів незалежно від юрисдикції та 

інстанційності єдиний, то й підходи до дисциплінарної відповідальності всіх суддів 

мають бути однаковими. На практиці все виглядало не зовсім так, адже виникали 

непоодинокі випадки, коли ВРЮ скасовувала рішення ВККСУ щодо притягнення 
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суддів до дисциплінарної відповідальності, що наводить на думку, що не завжди ці 

підходи були однаковими [98]. 

Створення незалежного органу, уповноваженого здійснювати дисциплінарне 

провадження стосовно суддів, передбачено міжнародними стандартами. Зокрема, як 

зазначено у Висновку № 1 (2001) КРЄС [175] держави повинні розглянути 

можливість створення на підставі закону спеціального компетентного органу, до 

завдань якого буде входити застосування будь-яких дисциплінарних санкцій і 

заходів, у тих випадках, коли вони не розглядаються судом, і рішення яких будуть 

контролюватися вищим судовим органом, або які самі є цими вищими судовими 

органами. Відповідно до Європейської хартії про закон «Про статус суддів» ця роль 

надається незалежному органу, що буде «брати участь» в усіх аспектах підбору й 

кар’єри кожного судді [53]. 

Європейські експерти неодноразово обговорювали питання доцільності 

одночасного існування в Україні ВККСУ та ВРЮ. Так, за словами члена 

Венеціанської Комісії Г. Сухоцької євроспільнота не вбачає нормативних перешкод 

у тому, щоб в Україні діяли два органи. Головне, щоб не було дублювання 

повноважень цих інституцій, тобто сфери їх функціонування мають бути чітко 

розмежовані і прозорі [98]. В той же час, європейські експерти звертали увагу на 

тому, що участь двох різних вищих органів у дисциплінарному провадженні для 

різних категорій суддів не приносить жодної користі, яка б виправдовувала таку 

диференціацію [119]. 

Тому віднесення повноважень щодо здійснення дисциплінарного провадження 

стосовно суддів всіх інстанцій до компетенції єдиного органу – ВРП оцінюється 

позитивно як вітчизняними, так і міжнародними фахівцями у галузі права. 

У ЗУ «Про судоустрій України» (в редакції від 07.02.2002) [180] містилось 

визначення дисциплінарного провадження як процедури розгляду органом, 

визначеним законом, звернення, в якому містяться відомості про порушення суддею 

вимог щодо його статусу, посадових обов’язків чи присяги судді [130; c. 135]. 

Незважаючи на те, що чинне законодавство не містить аналогічного визначення, 

воно залишається актуальним і сьогодні.  



   110 

Підставою дисциплінарної відповідальності для судді є вчинення ним 

дисциплінарного проступку, тобто винного, протиправного порушення службових 

обов’язків [36]. У статті 106 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» наведено 

вичерпний перелік таких проступків (підстав). Разом з тим, законом встановлений 

певний індемнітет стосовно суддів на притягнення до дисциплінарної 

відповідальності, а саме: не тягне за собою дисциплінарної відповідальності 

скасування або зміна судового рішення судді, який брав участь у його ухваленні, 

крім випадків, коли порушення допущено внаслідок умисного порушення норм 

права чи неналежного ставлення до службових обов’язків. 

Дисциплінарне провадження стосовно судді може бути розпочато у трьох 

випадках:  

1) за письмовою скаргою будь-якої фізичної або юридичної особи;  

2) за ініціативою Дисциплінарної палати ВРП;  

3) за ініціативою ВККСУ. 

У статті 42 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» виокремлено наступні три стадії 

дисциплінарного провадження: 

1) попереднє вивчення та перевірка дисциплінарної скарги; 

2) відкриття дисциплінарної справи; 

3) розгляд дисциплінарної скарги та ухвалення рішення про притягнення 

або відмову в притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. 

Прибічником закріпленого нині законодавцем підходу трьох стадійного 

дисциплінарного провадження є науковець С.В. Подкопаєв, який стверджує, що 

видання акта, що містить рішення у справі, є завершальним моментом розгляду 

справи, який юридично оформлює його результат, відтак його не можна 

відокремлювати від розгляду дисциплінарної справи в окрему стадію [133, c. 95, 96] 

В свою чергу, тривалий час законодавець був прибічником виділення 

чотирьох стадій дисциплінарного провадження, що підтверджується положеннями 

статті 99 ЗУ «Про судоустрій України» (в редакції від 07.02.2002) [180], статті 39 

ЗУ «Про Вищу раду юстиції» (в редакції від 15.01.1998) [151], в яких серед стадій 

згадувались наступні:  
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1) перевірка даних про дисциплінарний проступок;  

2) відкриття дисциплінарної справи;  

3) розгляд дисциплінарної справи;  

4) прийняття рішення.  

Прихильниками наведеного підходу були такі науковці, як І.В. Назаров [104, 

с. 124], Л.Б. Пантелейчук [124]. Вважаємо слушними аргументи І.В. Назарова, який 

здійснюючи дослідження особливостей дисциплінарного провадження у ВРЮ, 

обґрунтовує необхідність виокремлення такої окремої стадії як прийняття рішення з 

огляду на різне коло осіб, які можуть бути присутніми при цьому. Зокрема, 

науковець звертає увагу на те, що на стадії розгляду дисциплінарного провадження 

мають право брати участь ширше коло осіб (в тому числі скаржники, суддя тощо), в 

той час як прийняття рішення відбувається під час закритої частини засідання 

шляхом голосування після обговорення думок її членів [104, с. 125].  

Попередня перевірка дисциплінарної скарги полягає у її вивченні та перевірці 

на відповідність формальним вимогам закону, а також встановлення наявності чи 

відсутності підстав для залишення дисциплінарної скарги без розгляду або відмови 

у відкритті дисциплінарного провадження. Попередня перевірка дисциплінарної 

скарги здійснюється членом Дисциплінарної палати, визначеним доповідачем 

автоматизованою системою розподілу справ. Строк попередньої перевірки не 

повинен перевищувати сорока п’яти днів із дня її отримання доповідачем. Ні 

скаржник, ні інші учасники на даній стадії не залучаються.  

За результатами проведення попередньої перевірки дисциплінарної скарги 

доповідач має право вчинити одну із таких дій: залишити дисциплінарну скаргу без 

розгляду і повернути її скаржнику; передати скаргу на розгляд Дисциплінарної 

палати для ухвалення рішення щодо залишення без розгляду та повернення її 

скаржнику або відкриття дисциплінарної справи; зібрати у разі необхідності 

інформацію, документи, інші матеріали для перевірки викладених у скарзі обставин 

та скласти вмотивований висновок з пропозицією про відкриття чи відмову у 

відкритті дисциплінарної справи.  
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Вичерпни перелік підстав для залишення дисциплінарної скарги без розгляду і 

повернення її скаржнику визначено статтею 44 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» 

[148]. Зазначення стаття також передбачає запобіжник від зловживань зі сторони 

скаржника щодо подання скарг на дії суддів. Так, очевидно безпідставна 

дисциплінарна скарга може бути залишена без розгляду та повернута скаржнику, 

якщо він неодноразово протягом дванадцяти місяців, що передують даті 

надходження скарги, подавав очевидно безпідставні дисциплінарні скарги, які були 

залишені без розгляду та повернуті скаржнику або за якими у відкритті 

дисциплінарної справи було відмовлено. Під час аналізу зазначеної норми одразу 

привертає увагу наявність оціночних понять, зокрема, «очевидно безпідставна 

дисциплінарна скарга», «неодноразово», критеріїв визначення яких не встановлено. 

Беручи до уваги обставину про те, що питання про залишення скарги без розгляду 

вирішується одноособово доповідачем і оскарженню не підлягає, вважаємо, що 

подібне нормативне регулювання підриває принцип об’єктивності прийняття рішень 

та створює корупційні ризики, ставить у вкрай нерівне становище скаржників та 

суддів. Переконані, що необхідно внести зміни до зазначених нормативних 

положень з тим, щоб закріпити чіткі критерії залишення скарги без розгляду та її 

повернення і забезпечення справедливого балансу між гарантіями незалежності 

суддів та правами скаржників, на що вказують 45 % опитаних адвокатів та 48 % 

суддів (додаток 2 табл. 2.12).  

У разі виявлення встановлених законом обставин доповідач постановляє 

ухвалу про залишення скарги без розгляду, копія якої разом із скаргою 

направляється скаржнику. Якщо ж підстави для залишення дисциплінарної скарги 

без розгляду і повернення її скаржнику з якихось причин були виявлені після 

відкриття дисциплінарної справи, така скарга залишається без розгляду, а 

дисциплінарна справа закривається, про що Дисциплінарна палата постановляє 

ухвалу, копія якої у семиденний строк з дати її постановлення направляється 

скаржнику. 

Регламент Вищої ради правосуддя [187] також перебачив порядок 

врегулювання ситуації, коли неможливо однозначно встановити наявність чи 
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достовірність підпису скаржника. В такому разі доповідач повинен скласти 

відповідний висновок, який передати на розгляд до Дисциплінарної палати, яка має 

право викликати такого скаржника в засідання для підтвердження скарги та в 

результаті прийняти одне з таких рішень: залишити скаргу без розгляду або у разі її 

підтвердження скаржником передати доповідачу для підготовки висновку. 

За загальним правилом, стадія перевірки даних про дисциплінарний проступок 

завершується складанням висновку доповідача, який повинен містити інформацію, 

передбачено пунктом 12.9. Регламенту Вищої ради правосуддя [187]. У разі 

виявлення під час попередньої перевірки додаткових фактів та підстав для 

дисциплінарної відповідальності судді, про які не зазначено у скарзі, про це 

зазначається у висновку, який направляється на розгляд Дисциплінарної палати. 

Наступною стадією дисциплінарного провадження є відкриття дисциплінарної 

справи. Рішення про відкриття дисциплінарної справи або відмову у її відкритті 

розглядається на засіданні відповідної Дисциплінарної палати за результатами 

розгляду висновку доповідача та доданих до нього документів без виклику судді та 

скаржника. Відповідне рішення є остаточним та не підлягає оскарженню. Тому, 

позитивним є те, що законодавець на законодавчому рівні визначив вичерпний 

перелік підстав для відмови у відкритті дисциплінарної справи у статті 45 ЗУ «Про 

Вищу раду правосуддя» [148].  

Додатковим запобіжником від необґрунтованої відмови у відкритті 

дисциплінарної справи є передбачений законодавством України особливий порядок 

прийняття відповідного рішення у випадку, якщо член Дисциплінарної палати не 

згоден із рішенням про відмову у відкритті дисциплінарної справи. В такому разі 

член має право не пізніше ніж на третій день із дня ухвалення відповідного рішення 

оформити письмову вмотивовану вимогу про затвердження рішення ВРП у 

пленарному складі (частина третя статті 46 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148]).   

Під час дослідження переліку підстав для відмови у відкритті дисциплінарної 

справи привертає до себе увагу така підстава, як спонукання судді до ухвалення 

певного судового рішення, що є нічим іншим як втручанням у діяльність судді щодо 

здійснення правосуддя, і ВРП як орган, уповноважений забезпечувати незалежність 
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судової гілки влади, не повинна залишати такі факти без уваги. Разом з тим, 

законодавством України передбачено, що розгляд питання про втручання у 

діяльність судді може бути ініційований лише самим суддею, відтак ВРП не зможе 

жодним чином відреагувати на подібні факти втручання у діяльність судді і 

гарантувати незалежність суддів. Враховуючи наведене вважаємо за необхідне 

наділити Дисциплінарні палати повноваженням самостійно ініціювати розгляд 

питання про втручання у діяльність судді щодо здійснення правосуддя, що 

слугуватиме додатковою гарантією забезпечення незалежності суддів та авторитету 

правосуддя. Таку думку підтримали 54 % опитаних адвокатів і 60 % суддів 

(додаток 1; додаток 2 табл. 2.13). 

З огляду на вищевикладене, пропонуємо доповнити ЗУ «Про Вищу раду 

правосуддя» [148] новою статтею наступного змісту: 

«Стаття 451. Порядок порушення питання про втручання в діяльність судді 

щодо здійснення правосуддя Дисциплінарною палатою 

У випадку відмови у відкритті дисциплінарної справи на підставі пункту 3 

частини першої статті 45 цього Закону, Дисциплінарна палата зобов’язана не 

пізніше ніж через п’ять робочих днів передати відповідне рішення про відмову у 

відкритті дисциплінарної справи до Вищої ради правосуддя для внесення 

відомостей до Реєстру повідомлень про втручання в діяльність судді щодо 

здійснення правосуддя, ухвалення відповідного рішення та оприлюднення 

результатів. Разом із рішенням, Дисциплінарна палата подає висновок, складений 

доповідачем у дисциплінарній справі, який має містити:  

1) інформацію про встановлені (підтверджені) факти втручання в діяльність 

судді, що несуть загрозу незалежності суддів та авторитету правосуддя; 

2) пропозицію про необхідність вжиття заходів з метою забезпечення 

незалежності суддів та авторитету правосуддя з визначенням виду заходу, 

передбаченого статтею 73 Закону.». 

З моменту прийняття рішення про відкриття дисциплінарної справи 

розпочинається нова стадія дисциплінарного провадження – розгляд дисциплінарної 

справи. Законодавством України встановлено строк у 90 днів з дня відкриття справи, 
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протягом яких Дисциплінарна палата розглядає дисциплінарну справу, зазначений 

строк може бути у виключних випадках продовжено, проте не більше ніж на 30 днів. 

Вважаємо за доцільне на стадії розгляду дисциплінарної скарги виокремити 

два етапи, а саме підготовку дисциплінарної справи до розгляду та розгляд 

дисциплінарної справи по суті, з огляду на різне коло учасників, сутність дій, що 

ними вчиняються, їх мету та результат. 

Так, першим етапом стадії розгляду дисциплінарної справи є підготовчий 

етап, учасником якого є член Дисциплінарної палати, визначений доповідачем у 

відповідній справі. Метою даного етапу є зібрання якомога більше інформації із 

законних джерел та підготовка справи до розгляду Дисциплінарною палатою. Для 

досягнення зазначеної мети доповідач запитує та збирає додаткову інформацію і 

документи, матеріали, пояснення судді та скаржника, а також ознайомлюється із 

суддівським досьє, визначає свідків та інших осіб, які підлягають виклику або 

запрошенню взяти участь у засіданні, вчиняє інші дії, необхідні для розгляду 

дисциплінарної справи. Зібравши всі необхідні відомості, доповідач передає їх для 

вивчення іншим членам Дисциплінарної палати та повідомляє їх про можливість 

призначення засідання для розгляду справи по суті із зазначенням обставин, які 

можуть бути підставою для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності 

та інших істотних обставин. 

Другим етапом стадії розгляду дисциплінарної справи є розгляд 

дисциплінарної справи по суті. Коло учасників на даному етапі значно ширше, на 

засіданні Дисциплінарної палати, окрім її членів, можуть брати участь суддя, 

скаржник, їх представники, свідки та інші особи, викликані або запрошені для участі 

у засіданні. Суддя може заявити клопотання про відкладення розгляду 

дисциплінарної справи у разі неможливості з поважних причин взяти участь у 

засіданні. Дисциплінарна палата може визнати явку судді для участі у засіданні 

обов’язковою. Проте, повторна неявка судді на засідання незалежно від причин є 

підставою для розгляду дисциплінарної справи за його відсутності. В свою чергу, 

неявка скаржника не перешкоджає розгляду дисциплінарної справи. 
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У випадку, коли під час розгляду дисциплінарної справи необхідно провести 

додаткову перевірку або ж отримати додаткові матеріали справи, що розглядається, 

розгляд такого питання може бути відкладено. В такому разі додаткова перевірка 

проводиться членом Дисциплінарної палати, який здійснював підготовку 

зазначеного питання до розгляду та складав висновок. 

Учасники дисциплінарної справи на даній стадії мають низку процесуальних 

змагальних прав, передбачених частиною восьмою статті 49 ЗУ «Про Вищу раду 

правосуддя» [148]. Розгляд дисциплінарної справи здійснюється Дисциплінарною 

палатою, як правило, у відкритому засіданні, проте, у виняткових випадках, 

передбачених законодавством України або з метою забезпечення незалежності 

судді, розгляд дисциплінарної справи по суті може відбуватись у закритому режимі. 

Крім того, зазначеною статтею встановлено чітку послідовність виступів учасників 

засідання.  

Дослідивши всі обставини справи та заслухавши доводи учасників 

провадження, Дисциплінарна палата переходить до стадії прийняття одного з таких 

рішень: про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді або про відмову 

у притягненні до дисциплінарної відповідальності судді. На даній стадії знову 

змінюється коло її суб’єктів, адже рішення приймається членами дисциплінарної 

палати у нарадчій кімнаті у закритому режимі без участі інших учасників 

провадження, при цьому доповідач хоча і бере участь в обговоренні, проте не має 

права голосу.  

Якщо Дисциплінарною палатою ухвалено рішення про відмову у притягненні 

судді до дисциплінарної відповідальності, дисциплінарне провадження 

припиняється. Якщо ж Дисциплінарна палата приймає рішення про притягнення 

судді до дисциплінарної відповідальності, вона обирає один із наступних видів 

дисциплінарного стягнення: попередження, догана, сувора догана, подання про 

тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя, подання про переведення судді 

до суду нижчого рівня та подання про звільнення судді.  

Ще на стадії обговорення законопроекту серед експертів точилась дискусія 

щодо порядку проведення голосування за звільнення судді в рамках 
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дисциплінарного стягнення. По-перше, занепокоєння викликало положення про 

відміну таємного голосування в такому разі, адже лише в процедурі таємного 

голосування кожен член може висловитись абсолютно неупереджено. З іншої 

сторони, голова Ради суддів України В. Сімоненко, виступаючи проти збереження 

таємності голосування вказала, що його процедура передбачає обрання лічильної 

комісії, затвердження проекту бюлетеня, підрахунок голосів, що буде затягувати 

процес [24]. Зваживши всі «за» і «проти», вважаємо доцільним збереження таємного 

голосування при обранні дисциплінарного стягнення, адже така процедури слугує 

додатковою гарантією відсутності впливу. 

В той час як процедура розгляду дисциплінарної скарги виписана більш менш 

прозоро та викликає незначні зауваження, які можуть бути усунені шляхом внесення 

точкових змін до ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148], чи не найбільш 

концептуально спірним є питання щодо процедури оскарження відповідних рішень 

Дисциплінарних палат. 

Так, чинним законодавством України передбачено, що безумовне право на 

оскарження рішення Дисциплінарної палати має суддя, в той час як скаржник має 

відповідне право виключно за наявності дозволу Дисциплінарної палати на таке 

оскарження. При цьому скарга на рішення Дисциплінарної палати може бути подана 

виключно до ВРП (частини перша та третя статті 51 ЗУ «Про Вищу раду 

правосуддя» [148]). Думки експертів щодо зазначених положень розділились. Так, 

М. Оніщук, прихильник такої позиції, послався на висновки Венеціанської комісії, 

яка говорить, що гарантія апеляційного перегляду рішення дисциплінарного органу 

надається лише судді. Скаржник вичерпав свою функцію, і держава відреагувала 

належно на його скаргу, коли розглянула її й ухвалила рішення» [42]. В той же час, 

зазначені положення викликали шквал критики зі сторони правників, адже фактично 

скаржник не зможе оскаржити рішення Дисциплінарної палати і ніхто не понесе 

відповідальності навіть у тому випадку, якщо це рішення буде незаконним [96].  

Противники зазначеного підходу відзначають, що такий компроміс «заводить 

нас у дуже небезпечну зону». Тому що особа або має право, визначене законом, або 

ні. І ставити право особи на оскарження в залежність від волі тих, хто ухвалив 
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рішення, – «це абсолютний ризик» [42]. Підтримуємо другу позицію, адже фактично 

законодавець, маючи на меті захист незалежності суддів, створив корупційний 

ризик у відповідній категорії справ, адже скаржник буде позбавлений права на 

оскарження, в тому числі у судовому порядку, що ставить у вкрай нерівне 

становище суддів та громадянське суспільство, що, в свою чергу, не буде сприяти 

поверненню довіри до судової гілки влади. Більше того, постає питання чи не 

стануть у майбутньому відповідні правила оскарження скаржником рішення 

Дисциплінарної палати підставою для оскарження їх до Європейського суду з прав 

людини у зв’язку із порушенням статті 6 Конвенції про захист прав і 

основоположних свобод [74] щодо обмеження права на судовий захист?  

Щодо права на оскарження рішення Дисциплінарної палати суддею, варто 

зазначити таке. Згідно з практикою ЄСПЛ дисциплінарне провадження має 

відповідати вимогам, визначеним частиною першою статті 6 Конвенції про захист 

прав людини основоположних свобод [74], а саме: справедливості, неупередженого 

розгляду судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та 

обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого 

висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Дисциплінарний орган при 

цьому розглядається як юрисдикційний, процедура оцінюється на предмет 

відповідності зазначеним гарантіям. Тому на дисциплінарні провадження 

поширюється право особи на оскарження рішення першої дисциплінарної інстанції, 

причому обмежень щодо виду оскарженого рішення не встановлено. Тобто 

незалежно від того, чи притягується особа до відповідальності на підставі певного 

дисциплінарного рішення, чи ні, якщо рішення тією чи іншою мірою негативно 

впливає на права особи, зокрема право на ділову репутацію, згідно практикою 

ЄСПЛ, за особою має визнаватись право на оскарження такого рішення [124].  

Загалом процедура оскарження має дві стадії: оскарження рішення 

Дисциплінарної палати до ВРП (протягом 30 днів з дня ухвалення рішення) та 

оскарження рішення останньої до Верховного Суду.  

У наукових колах точиться дискусія з приводу доцільності віднесення 

повноважень апеляційного перегляду рішення Дисциплінарної палати до 
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повноважень ВРП, адже в такому випадку обидва рішення можуть сприйматись як 

рішення одного органу [217]. Проблему щодо розмежування процедур розгляду 

скарги на дії судді та її оскарження вирішує правило про те, що члени ВРП, які 

входять до Дисциплінарної палати, що ухвалила оскаржуване рішення не беруть 

участі у розгляді скарги, в той час як доповідач має право лише виступити на 

відповідному засіданні ВРП (частина восьма статті 51 ЗУ «Про Вищу раду 

правосуддя» [148]). За результатами розгляду скарги на рішення Дисциплінарної 

палати ВРП приймає одне з рішень, передбачених частиною десятою зазначеної 

статті. 

В подальшому рішення ВРП щодо перегляду рішення Дисциплінарної палати 

в рамках дисциплінарного провадження може бути оскаржене виключно до 

Верховного Суду як суду першої інстанції (частина четверта статті 22 Кодексу 

адміністративного судочинства України [69]). Особливості та недоліки процедури 

оскарження відповідних рішень до Верховного Суду були розглянуті нами у 

попередньому розділі. 

У 2017 році Дисциплінарними палатами ВРП прийнято 1196 рішень про 

відмову у відкритті дисциплінарної справи стосовно 2161 судді, 345 рішень про 

відкриття дисциплінарних справ стосовно 396 суддів. За наслідками розгляду 

дисциплінарних справ прийнято: 119 рішень про відмову у притягненні суддів до 

дисциплінарної відповідальності та припинення дисциплінарного провадження; 12 

рішень про закриття дисциплінарного провадження; 91 рішення про притягнення 

суддів до дисциплінарної відповідальності [63]. 

Крім того, ВРП уповноважена розглядати скарги на рішення відповідного 

органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора. Подібні 

скарги можуть бути подані до ВРП протягом 30 днів з дня вручення його прокурору 

чи отримання поштою копії такого рішення. Фактично ВРП виконує функцію 

апеляційної інстанції щодо розгляду скарг на рішення уповноважених органів про 

притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурорів, в свою чергу фактично 

касаційною інстанцією виступає Верховний Суд. Процедура оскарження рішень 

відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора 
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до ВРП та Верховного Суду є аналогічною тій, що передбачена для оскарження 

рішень Дисциплінарної палати про притягнення до дисциплінарної відповідальності 

судді. 

В результаті проведення судової реформи 2016 року було внесено зміни до 

Конституції України [80], відповідно до яких повноваження щодо надання згоди на 

затримання судді або утримання його під вартою було передано до повноважень 

ВРП. Так, в силу приписів частини першої статті 58 ЗУ «Про Вищу раду 

правосуддя» [148] суддю не може бути затримано або утримувано під вартою чи 

арештом до винесення обвинувального вироку судом без згоди ВРП, за винятком 

затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо 

тяжкого злочину. Процедура розгляду відповідних питань врегульована Главою 7 

зазначеного Закону.  

Зокрема, законодавчо встановлено, що питання стосовно забезпечення 

притягнення суддів до кримінальної відповідальності ВРП розглядає на підставі 

вмотивованого подання або клопотання Генерального прокурора або його 

заступника, при чому щодо кожного виду запобіжного заходу подається окреме 

подання (стаття 58). 

Варто зазначити, що ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» [179] (в редакції від 

07.07.2010) повноваження щодо відсторонення судді від посади у зв’язку з 

притягненням до кримінальної відповідальності відносив до компетенції ВККСУ. В 

свою чергу згоду на затримання судді або обрання стосовно нього запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту надавала ВРУ 

(стаття 49).  

Як вбачається зі статті 10 Загальної (Універсальної) хартії судді, ухваленої 

17 листопада 1999 року Центральною Радою Міжнародної Асоціації Суддів в Тайпеї 

(Тайвань) кримінальне переслідування, включаючи арешт, може бути застосоване 

щодо судді тільки за умови, що це не вплине на його/її незалежність [54]. З огляду 

на те, що покликанням ВРП є забезпечення незалежності суддів та автономії 

правосуддя, передання до її компетенції повноваження щодо притягнення суддів до 
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кримінальної відповідальності є позитивним, наближає Україну до міжнародних 

стандартів судочинства та унеможливлює вплив політичних органів на цей процес. 

Проте, чітке на перший погляд формулювання статті 126 Конституції України 

[80] та статті 58 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148] про те, що суддю не може 

бути затримано або утримувано під вартою чи домашнім арештом до винесення 

обвинувального вироку судом без згоди ВРП, за винятком затримання судді під час 

або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, викликало 

резонанс та широку дискусію у професійних колах щодо правильності 

правозастосування даної норми на практиці. Так, більшість правників тлумачать 

дану норму буквально, стверджуючи, що законодавець передбачив виняток із 

загального правила про обов’язковість отримання згоди ВРП для здійснення 

відповідних процесуальних дій. Зокрема, НАБУ наполягає на тому, що його 

представники мають повне право затримувати «спійманого на гарячому» суддю на 

підставі статті 126 Конституції України, яка передбачає затримання під час або 

відразу ж після злочину [214]. Натомість, ВРП ухвалила та опублікувала публічне 

звернення від 17.01.2017 про те, що «застосування до судді запобіжного заходу у 

виді утримання під вартою чи домашнього арешту, зокрема і в тих випадках, коли 

суддю затримано під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо 

тяжкого злочину, до винесення обвинувального вироку судом без згоди ВРП є 

грубим порушенням конституційних гарантій недоторканності судді» [27]. Не 

зважаючи на те, що дане публічне звернення має рекомендаційний характер та може 

бути не враховане під час правозастосування, вважаємо воно матиме вплив при 

прийнятті слідчим суддею рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою або арешту стосовно судді.  

Слушною та обґрунтованою вважаємо думку судді С. Гирича, який звернув 

увагу на тому, що перша частина речення частини другої статті 126 Конституції 

України стосується загальних гарантій судді щодо затримання, утримання під 

вартою чи арешту. Як виняток, надано право без згоди ВРП виключно затримати 

суддю під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, 
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в той час як гарантії в частині обрання запобіжного заходу у виді арешту чи 

тримання під вартою зберігаються [10]. 

Прогалина та недолік законодавства у тому, що відповідно до загального 

правила строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду не може 

перевищувати 72 годин з моменту затримання, при чому така особа не пізніше 

60 годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до суду для 

розгляду клопотання про обрання стосовно неї запобіжного заходу (стаття 211 

КПКУ [84]). В той же час, ВРП розглядає подання про надання згоди на затримання 

судді, утримання його під вартою чи арештом протягом п’яти днів з дня його 

отримання (частина перша статті 59 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148]).  

Комплексний аналіз зазначених нормативних положень виявляє проблему, що 

може виникати на практиці, коли правоохоронні органи зобов’язані будуть 

відпустити суддю після спливу 72 годин законного затримання навіть, тоді, коли 

суддю було затримано під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо 

тяжкого злочину з огляду на відсутність рішення ВРП про надання згоди на 

подальше тримання під вартою або арешт, яке вона може приймати протягом п’яти 

днів. Крім того, черговим недоліком є те, що законодавець не конкретизував про які 

саме п’ять днів йдеться у зазначеній частині першій статті 59 Закону – календарні чи 

робочі. Неоднозначність нормативного регулювання надає змогу для 

розширювального тлумачення даних норм. В результаті чого на практиці 

п’ятиденний строк буде фактично становити сім днів (враховуючи вихідні дні). Всі 

ці законодавчі прогалини гратимуть на корить судді, який матиме від двох до 

чотирьох днів для того, щоб покинути території України і жоден державний орган 

не зможе перешкодити йому у цьому. Даний факт визнає і Голова ВРП 

І. Бенедисюк, який зазначив, що у ВРП не передбачено чергування її членів для 

оперативного прийняття рішення про надання згоди щодо затримання судді або 

обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або 

домашнім арештом у вихідні та святкові дні, оскільки таке рішення приймається 

ВРП в пленарному засіданні [214].  
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З огляду на вищевикладене, з метою унеможливлення ситуації втечі та 

уникнення відповідальності суддів вважаємо за необхідне детальніше виписати 

процедуру надання згоди на затримання, тримання під вартою або арешту судді з 

тим, щоб унеможливити подвійне тлумачення та забезпечити належне 

правозастосування нормативних приписів Основного Закону. Зокрема, необхідно 

скоротити строк розгляду ВРП питання про надання згоди на арешт або тримання 

під вартою судді, якого було затримано підчас або одразу після вчинення тяжкого 

або особливо тяжкого злочину (такі пропозиції підтримали 42 % опитаних адвокатів 

та 38 % суддів (додаток 2 табл. 2.17), запровадити чергування членів у вихідні та 

святкові дні для здійснення попередньої перевірки відповідного подання 

Генерального прокурора або його заступника та передбачити можливість скликання 

екстреного пленарного засідання ВРП у вихідні та святкові дні для прийняття 

відповідного рішення.  

Також, новелою законодавства України після судової реформи стало 

передання до компетенції ВРП повноваження стосовно ухвалення рішення про 

тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя з наступних підстав:  

1) у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності;  

2) при проведенні кваліфікаційного оцінювання;  

3) в порядку застосування дисциплінарного стягнення. 

Так, Генеральний прокурор України або його заступник на будь-якій стадії 

кримінального провадження мають право подати до ВРП клопотання про тимчасове 

відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до 

кримінальної відповідальності стосовно судді, який є підозрюваним, обвинуваченим 

(підсудним). До проведення судової реформи 2016 року відповідне повноваження 

входило до компетенції ВККСУ. З огляду на посилення статусу ВРП як органу, 

головним завданням якого є забезпечення незалежності суддів та автономії 

правосуддя, вважаємо подібні зміни доцільними та обґрунтованими.  

З аналізу положень статей 155, 155-1 КПКУ [84] можна зробити висновок про 

те, що Генеральний прокурор України або його заступник мають право подати 

клопотання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя виключно за 
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наявності обставин, що дають підстави вважати, що перебування на посаді 

підозрюваного, обвинуваченого сприяло вчиненню кримінального правопорушення 

або ж що підозрюваний, обвинувачений, перебуваючи на посаді, знищить чи 

підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового 

розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників 

кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному 

провадженню іншим чином. Вважаємо, що саме таке тлумачення законодавчих 

положень дає змогу зберегти розумний баланс між необхідністю притягнення до 

кримінальної відповідальності суддів, винних у вчиненні злочинів та їх презумпцією 

невинуватості і незалежним статусом.  

Проте, як вбачається з приписів ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148] у 

випадку оскарження рішення ВРП про тимчасове відсторонення від здійснення 

правосуддя у зв’язку з притягнення до кримінальної відповідальності, знову ж таки 

фактично ВРП буде виступати першою та останньою інстанцією, адже оскаржити 

відповідне рішення можна буде виключно із формальних підстав. Більш детально 

про недоліки порядку оскарження рішень ВРП йшлося у попередньому розділі. 

Наступною підставою для тимчасового відсторонення судді від здійснення 

правосуддя є виявлення неповноти або недостовірності інформації суддівського 

досьє підчас проведення його кваліфікаційного оцінювання з метою визначення 

здатності такого судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у 

відповідному суді. В такому разі ВККСУ може внести подання ВРП про тимчасове 

відсторонення судді від здійснення правосуддя до закінчення кваліфікаційного 

оцінювання (стаття 66 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148], статті 83, 86 ЗУ «Про 

судоустрій і статус суддів» [178]). Тимчасове відсторонення судді від здійснення 

правосуддя припиняється автоматично, зокрема: 1) з дня ухвалення ВККСУ рішення 

про підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді; 2) з 

дня звільнення судді з посади внаслідок непідтвердження здатності судді 

здійснювати правосуддя у відповідному суді. 

Нарешті останньою підставою для тимчасового відсторонення судді від 

здійснення правосуддя є відсторонення (від одного до шести місяців), яке 
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застосовуються стосовно судді в порядку дисциплінарної відповідальності з 

обов’язковим направленням судді до НШСУ для проходження курсу підвищення 

кваліфікації та подальшим кваліфікаційним оцінюванням для підтвердження 

здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді (стаття 68 ЗУ «Про 

Вищу раду правосуддя» [148], стаття 109 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» [178]). 

Таке відсторонення здійснюється ВРП на підставі рішення Дисциплінарної палати 

про застосування дисциплінарного стягнення у вигляді подання про тимчасове 

відсторонення від здійснення правосуддя.  

Разом з тим, частиною п’ятою стаття 109 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» 

[178] передбачено правило про те, що подання про тимчасове відсторонення від 

здійснення правосуддя застосовується у разі ухвалення рішення про застосування до 

судді дисциплінарного стягнення, що не дозволяє судді здійснювати правосуддя у 

відповідному суді. Зазначене формулювання вносить неясність, адже в такому разі 

виходить, що такий вид дисциплінарного стягнення як тимчасове відсторонення 

судді від здійснення правосуддя є додатковим видом стягнення, яке застосовується у 

поєднанні з основним видом покарання. Проте даний підхід є хибним, адже 

диспозиція статті 109 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» [178] містить вичерпний 

перелік дисциплінарних санкцій, які можуть бути застосовані до судді в рамках 

дисциплінарного провадження, від найлегшого до найсуворішого виду, при цьому 

кожен вид стягнення є самостійним та може застосовуватись незалежно від інших 

видів дисциплінарного стягнення. Зазначене твердження підтверджується і 

практикою застосування зазначених законодавчих норм. Так, у своїх рішеннях від 

14.04.2017 № 860/1дп/15-17 [165], від 21.06.2017 № 1657/3дп/15-17 [169], від 

19.07.2017 № 2164/3дп/15-17 [168] та № 2162/3дп/15-17 [166], від 26.07.2017 

№ 2240/3дп/15-17 [167] ВРП застосувала подання про тимчасове відсторонення від 

здійснення правосуддя як самостійний вид стягнення, який був обраний з огляду на 

характер дисциплінарного проступку, його наслідки, особу судді, ступінь його вини, 

наявність інших дисциплінарних стягнень, інші обставини, що впливають на 

можливість притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та з урахуванням 
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принципу пропорційності. Відтак, варто внести відповідні зміни до статті 109 

ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» [178] (додаток 1). 

Крім того, недоліком ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148] є відсутність 

будь-яких строків розгляду відповідного подання. Тому, ВРП з метою 

унеможливлення випадків затягування розгляду відповідної категорії справ на 

пленарному засіданні, конкретизувала відповідні строки у Регламенті Вищої ради 

правосуддя [187]. Разом з тим, з огляду на високий ступінь суспільної важливості, 

необхідність гарантування незалежного статусу судді та забезпечення сталості 

нормативного регулювання даної сфери правовідносин варто було б внести зміни до 

ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148] з тим, щоб регламентувати строки розгляду 

такого подання на рівні закону, адже безперечним є той факт, що порядок внесення 

змін до підзаконних актів є набагато легшим від порядку внесення змін до законів. 

Тому, пропонуємо викласти статтю 68 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» в наступній 

редакції: 

«1. Тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя в порядку 

дисциплінарної відповідальності здійснюється Вищою радою правосуддя на підставі 

рішення Дисциплінарної палати про застосування дисциплінарного стягнення у виді 

подання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя. 

Питання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя 

розглядається Вищою радою правосуддя у пленарному складі у строк не пізніше ніж 

через десять днів з дня надходження. 

Про дату розгляду повідомляється суддя в порядку, передбаченому законом. 

2. Суддя, стосовно якого розглядається питання про тимчасове відсторонення 

судді від здійснення правосуддя в порядку дисциплінарної відповідальності, та/або 

його представник може бути заслуханим на засіданні Вищої ради правосуддя. 

3. Неявка судді на засідання незалежно від причин не перешкоджає розгляду 

питання за його відсутності. У разі неявки судді на засідання Вищої ради 

правосуддя він має право подати письмові пояснення, які оголошуються на 

засіданні. 
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4. За результатами розгляду подання про тимчасове відсторонення судді від 

здійснення правосуддя в порядку дисциплінарної відповідальності Вища рада 

правосуддя ухвалює вмотивоване рішення. 

У Рішенні Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення судді від 

здійснення правосуддя в порядку дисциплінарної відповідальності має бути 

визначений строк, на який застосовується відсторонення та курс підвищення 

кваліфікації, який повинен пройти суддя.» (додаток 1). 

Іншою прогалиною ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148], яка імовірно 

викликана поспішною процедурою прийняття зазначеного акту, є відсутність у 

статтях 68 та 69 будь-якої згадки про одночасне прийняття ВРП рішення щодо курсу 

підвищення кваліфікації, який повинен пройти суддя протягом тимчасового 

відсторонення від здійснення правосуддя, в той час як у пункті 4 частини першої 

статті 109 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» [178] зазначено, що відповідний курс 

визначається органом, що здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів, яким 

є ВРП.  

Необхідність конкретизації на законодавчому рівні обов’язку ВРП визначати 

курс підвищення кваліфікації, який повинен пройти суддя протягом відсторонення, 

обумовлюється практикою її діяльності. Так, у відповідних рішеннях Дисциплінарні 

палати обмежуються лише загальною згадкою про необхідність проходження курсу 

підвищення кваліфікації у НШСУ без конкретизації конкретного курсу. На практиці 

ВРП надсилає рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та 

накладення на нього дисциплінарного стягнення у вигляді відсторонення від 

здійснення правосуддя до ВККСУ, яка, в свою чергу, визначає безпосередньо курс, 

який має пройти суддя у НШСУ в рамках дисциплінарної відповідальності. 

Зазначена ситуація є порушенням вимог законодавства України та перекладенням 

ВРП власних повноважень на ВККСУ. Відтак, необхідно внести зміни, якими 

конкретизувати повноваження ВРП з тим, щоб забезпечити чітке розмежування її 

повноважень із компетенцією ВККСУ. 
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2.3. Повноваження щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету 

правосуддя 

 

Головною метою проведення судової реформи 2016 року була перебудова 

судової системи України на засадах незалежності, де гарантії діяльності суддів 

давали б можливість приймати справедливі та неупереджені рішення, а також 

повернення довіри до судової гілки влади з боку громадськості та захист авторитету 

правосуддя. На думку КРЄС незалежність судді є основоположним принципом та 

правом громадян кожної держави, у тому числі самих суддів. Незалежність 

нерозривно пов’язана та є передумовою безсторонності судді, яка є необхідною для 

існування довіри до судової системи та впевненості, котру суди повинні вселяти в 

демократичне суспільство [54]. Незалежність судової влади забезпечує кожній особі 

право на справедливий суд і тому є не привілеєм суддів, а гарантією поваги до прав 

людини та основоположних свобод, що дає змогу кожній особі відчувати довіру до 

судової системи [57]. На думку Комісара з прав людини Томаса Хаммарберга, 

незалежність судової системи, що також передбачає незалежність кожного судді, 

повинна бути захищена як на законодавчому, так і на практичному рівні… Влада 

повинна уважно розглядати будь-які заяви про випадки неприпустимого 

політичного або іншого втручання в роботу судових органів і забезпечити ефективні 

засоби правового захисту [204]. 

Загалом, «незалежність» означає автономію конкретного судді вирішувати 

справу відповідно до встановлених фактів. Ця незалежність стосується судової 

влади як інституту (незалежність від інших гілок влади, іменована як «інституційна 

незалежність») і конкретного судді (незалежність від інші членів судової системи 

або «індивідуальна незалежність»). «Незалежність» вимагає, щоб ані суд, ані судді, 

які його складають, не були підлеглими та залежними від інших гілок влади [5]. 

На думку В.В. Городовенка принцип незалежності судової влади є дуальним і 

включає засади функціональної незалежності судів та процесуальної незалежності 

суддів. На думку вченого, суть функціональної незалежності становлять принципи 

виключної компетенції, невтручання в судову діяльність, недопустимості 
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обмеження повноважень судової влади. В свою чергу, до змісту процесуальної 

незалежності суддів науковець включає існування особливої процедури добору 

суддів, гарантій їх правового статусу, особливої процедури прийняття рішень, 

відповідальності за втручання в процес здійснення правосуддя [41, с. 151-154]. 

Органом, покликаним забезпечувати незалежність суддів та авторитет 

правосуддя, є ВРП. Так, згідно з приписами пункту  7 частини першої статті 131 

Конституції України [80], пункту 9 частини першої статті 3 ЗУ «Про Вищу раду 

правосуддя» [148] зазначений орган вживає заходів щодо забезпечення авторитету 

правосуддя та незалежності суддів. Більш детальному нормативному регулюванню 

даної групи повноважень Вищої ради правосуддя присвячена глава 10 даного 

Закону.  

Так, відповідно до положень статті 73 Закону [148] ВРП вчиняти заходи 

індивідуального характеру:  

1) веде і оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті реєстр повідомлень 

суддів про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя, проводить 

перевірку таких повідомлень, оприлюднює результати та ухвалює відповідні 

рішення;  

2) вносить до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та 

притягнення до встановленої законом відповідальності осіб, якими вчинено дії або 

допущено бездіяльність, що порушує гарантії незалежності суддів або підриває 

авторитет правосуддя;  

3) вносить на розгляд зборів відповідного суду подання про звільнення судді з 

адміністративної посади у разі невиконання ним рішення ВРП. 

Крім того, ВРП уповноваження застовувати а також заходи загального 

характеру:  

1) ухвалює та оприлюднює публічні заяви і звернення;  

2) звертається до суб’єктів права законодавчої ініціативи, органів, які 

уповноважені приймати правові акти, із пропозиціями щодо забезпечення 

незалежності суддів та авторитету правосуддя;  
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3) звертається до прокуратури та органів правопорядку щодо надання 

інформації про розкриття та розслідування злочинів, вчинених щодо суду, суддів, 

членів їх сімей, працівників апаратів судів, злочинів проти правосуддя, вчинених 

суддями, працівниками апарату суду;  

4) готує у співпраці з органами суддівського самоврядування, іншими 

органами та установами системи правосуддя, громадськими об’єднаннями і 

оприлюднює щорічну доповідь про стан забезпечення незалежності суддів в 

Україні;  

5) вживає інших заходів, які є необхідними для забезпечення незалежності 

суддів та авторитету правосуддя. 

Здійснюючи детальний аналіз даної групи повноважень варто звернути увагу 

на положення, закріплені у рішенні Позачергового ХІV з’їзду суддів України від 

15.03.2017 про те, що наведені конституційні повноваження ВРП щодо вжиття 

заходів стосовно забезпечення незалежності суддів є, по суті, новими потужними 

інститутами захисту конституційних гарантій незалежності судді. Однак наведені 

інститути мало досліджені, практика їх застосування є незначною, тому потребують 

експертного дослідження [57].  

Основним завданням зазначеної групи повноважень є запобігання втручання 

сторонніх осіб у діяльність суддів щодо здійснення правосуддя. Втручанням у 

діяльність судових органів є вплив на суддю у будь-якій формі: прохання, вимога, 

вказівка, погроза, підкуп, насильство, критика судді в засобах масової інформації до 

вирішення справи у зв’язку з її розглядом тощо з боку будь-якої особи з метою 

схилити суддю до вчинення чи невчинення певних процесуальних дій або ухвалення 

певного судового рішення [163].  

Перше, що привертає увагу, це те, що процедура розгляду та прийняття 

рішень щодо втручання у діяльність судді щодо здійснення правосуддя недостатньо 

розкрита ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148] та Регламентом Вищої ради 

правосуддя [187], не встановлено жодних часових рамок розгляду відповідних 

повідомлень суддів, а також санкцій у випадку затягування їх розгляду. Не 

дивлячись на запевнення Голови даного органу І. Бенедисюка про те, що Рада 
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розглядає дану категорію справ як пріоритетну, вважаємо за доцільне закріпити 

чіткі строки розгляду та прийняття відповідного рішення у Регламенті Вищої ради 

правосуддя. Крім того, дещо несправедливою виглядає ситуація, коли суддя 

зобов’язаний повідомити про тиск на нього упродовж 5 днів, в іншому випадку 

йому загрожує дисциплінарна відповідальність, в той час як ВРП не обмежена будь-

яким строком та не несе жодної відповідальності за затягування розгляду даної 

категорії справ. На даній обставині акцентують увагу 62 % опитаних адвокатів та 

74 % опитаних суддів (додаток 2 табл. 2.18). 

Відповідно до моніторингу Ради суддів України протягом 2015 - 2017 років 

зафіксовано 153 звернення суддів щодо втручання у їх діяльність (за статтею 376 

Кримінального кодексу України). [57] Згідно з реєстром повідомлень суддів про 

втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя станом на серпень 

2017 року до ВРП подано 204 повідомлення суддів про втручання в їх діяльність 

щодо здійснення правосуддя, і лише за перший квартал 2018 року було 

зареєстровано 94 таких повідомлення [188]. З огляду на зазначену статистику 

спостерігається тенденція до збільшення кількості таких повідомлень, що свідчить 

про необхідність та доцільність запровадження подібного механізму захисту 

незалежності суддів від втручання. 

Згідно з даними реєстру повідомлень суддів про втручання в діяльність судді 

щодо здійснення правосуддя суб’єктами тиску у більшості випадків виступають 

громадяни та громадські об’єднання у судах (127 повідомлень), 48 повідомлень 

надійшло стосовно тиску на суддів з боку органів державної влади, щонайменше 12 

– з боку народних депутатів та політичних партій. [14]. Зазначені суб’єкти 

становлять групу зовнішніх суб’єктів, проте є ще й внутрішні суб’єкти втручання, 

якими виступають суб’єкти, які безпосередньо входять до судової системи (судді 

тих же інстанцій, судді вищих інстанцій). Тому, залежно від суб’єкта втручання у 

діяльність судді щодо здійснення правосуддя можна класифікувати на зовнішнє та 

внутрішнє. 

З огляду на практику подання суддями відповідних повідомлень протягом 

2016 – 2018 років основними формами зовнішнього втручання можна виокремити 
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наступні: здійснення фізичного тиску на суддю та його родичів, пошкодження 

їхнього майна; психологічний тиск на суддю шляхом надсилання звернень, скарг, 

публікацій, поширення недостовірної інформації, образи та погрози в залі суду; 

блокування роботи суду шляхом проведення несанкціонованих протестів, 

перешкоджання доступу до робочого місця судді, пошкодження майна суду тощо; 

відкриття кримінальних проваджень, проведення слідчих дій, притягнення до 

адміністративної відповідальності тощо[14].  

До внутрішніх форм втручання належить вплив на суддю зсередини системи, а 

саме: непроцесуальний вплив на суддю з боку інших суддів, зокрема й тих, що 

обіймають адміністративні посади в судах; встановлення контролю за здійсненням 

судочинства суддею, виклик його до вищих судів та вимагання звітів чи пояснень 

про розгляд конкретних справ; витребування в судді будь-якої інформації чи довідок 

про хід чи перспективу розгляду справи, іншої інформації, яка може надаватись 

лише сторонам у справі та іншим особам, визначеним процесуальним 

законодавством, а також відомостей, які становлять таємницю нарадчої кімнати 

[163]. Проте, випадки повідомлень суддів про внутрішнє втручання у їх діяльність 

щодо здійснення правосуддя є поодинокими, протягом 2016 року до ВРП було 

подано лише одне таке повідомлення. 

Крім того, на Позачергового ХІV з’їзду суддів України «Про стан здійснення 

правосуддя та стан незалежності судів і суддів у 2016 році» судді акцентували увагу 

на випадках втручання у будь-якій формі у здійснення правосуддя, зокрема, вплив 

на суддів з боку правоохоронних органів шляхом реєстрації кримінальних 

проваджень і подальшого тривалого нездійснення щодо них досудового слідства, у 

тому числі, незаконні кримінальні та дисциплінарні переслідування за начебто 

завідомо неправосудні рішення; на випадках дискредитації суддів народними 

депутатами, посадовими особами органів державної влади, публічні звинувачення 

судів та суддів у протиправній діяльності без наведення конкретних фактів та імен, 

що призводить до порушення гарантій незалежності судової влади, становить 

загрозу утвердженню в Україні верховенства права, принижує авторитет судової 
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гілки влади, підриває довіру як до суду, так і всієї державної влади, та підриває 

основи правопорядку в державі [174]. 

Тому під час зазначеного з’їзду було прийнято рішення направити до КРЄС 

запит з проханням розглянути питання можливості надання публічного висновку 

щодо дотримання органами державної влади та членами громадянського суспільства 

міжнародних стандартів у сфері судочинства в частині забезпечення гарантій 

незалежності судді [57]. 

З огляду на вищевикладене можна підсумувати, що запровадження нових 

механізмів захисту незалежності суддів та авторитету правосуддя є безумовно 

позитивним кроком у напрямку реформування судової влади, повернення до неї 

довіри та побудови демократичної держави, разом з тим положення законодавства 

України потребують удосконалення з огляду на практику реалізації зазначених 

повноважень. 

Також до групи повноважень ВРП щодо забезпечення незалежності суддів та 

авторитету правосуддя вважаємо за доцільне віднести ухвалення рішення стосовно 

порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності (пункт 2 частини 

першої статті 3 Закону), адже при призначенні кандидата на посаду судді до певного 

суду відповідний закон має не допустити виникнення законних і об’єктивних 

сумнівів щодо неупередженості та незалежності судді [138]. 

Інститут несумісності посад закріплено пунктом 4.2 Європейської хартії про 

закон «Про статус суддів» [53], відповідно до якого «Судді вільно здійснюють іншу 

діяльність поза межами їхніх суддівських обов’язків, в тому числі таку, яка є 

втіленням їхніх прав як громадян. Ця свобода не може обмежуватися, за винятком 

тих випадків, коли така діяльність не є сумісною з довірою до їх неупередженості та 

незалежності, або з належним рівнем відданості, необхідної для розгляду справ, 

поданих на їх розгляд, з належною ретельністю та в межах розумного періоду часу. 

Здійснення інших видів діяльності, крім літературної чи мистецької, якщо за них 

передбачена виплата винагороди, має бути попередньо санкціоноване з урахуванням 

умов, визначених законом».  
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В свою чергу, Пояснювальна записка до Європейської хартії про закон «Про 

статус суддів» тлумачить зазначені положення як такі, що не допускають 

припущення абсолютної несумісності, «тому що тоді виникатимуть складнощі з 

призначенням суддів на посаду на підставі попередньої діяльності кандидатів або 

їхніх родичів. З другого боку, вона враховує, що коли суддю має бути призначено до 

конкретного суду, слід врахувати зазначені вище обставини, які можуть викликати 

законні й об’єктивні сумніви щодо його чи її неупередженості та незалежності. 

Наприклад, адвокат, який раніше займався юридичною практикою в певному місті, 

не може бути призначеним на посаду судді до суду того самого міста» [138]. 

Подібні пропозиції лунали й у вітчизняній науковій літературі. Так, 

Р.В. Ігонін, О.В. Умнова пропонували внести законодавчі зміни щодо заборони 

кандидату обіймати посаду судді у районі, де він до призначення суддею працював 

у правоохоронних органах чи надавав адвокатські послуги з огляду на загрозу 

зрощення такого судді з відповідними органами та обслуговування їх інтересів при 

здійснені правосуддя [61, с. 249]. Безспірним є той факт, що протягом професійної 

діяльності особа заводить певні знайомства в органах, в яких вона працює або з 

якими співпрацює. Разом з тим, якщо запропоновану вимогу можна реалізувати 

стосовно колишніх працівників правоохоронних органів, які мають чітко визначену 

законом територіальну юрисдикцію, то стосовно адвокатів у нашій країні це 

завдання стає практично неможливим, адже адвокат має право здійснювати 

адвокатську діяльність на всій території України і визначити чітко територію 

(райони), в яких він надавав свої послуги протягом стажу адвокатської діяльності 

буде практично неможливим. Більше того, вважаємо, що функцію забезпечення 

неупередженості судді під час здійснення правосуддя виконує інститут відводу. 

Щодо стандартів безсторонності та інших видів професійної діяльності суддів 

висловлювалась також КРЄС, яка у своїх висновках акцентувала увагу на тому, що 

«судді повинні утримуватися від будь-якого виду професійної діяльності, що може 

відволікати їх від виконання суддівських обов’язків або призводити лише до 

часткового виконання ними своїх обов’язків. … КРЄС вважає, що правила 

професійної поведінки повинні вимагати від суддів уникати будь-яких видів 



   135 

діяльності, які могли б компрометувати гідність їхньої посади, а також підтримувати 

суспільну довіру до системи правосуддя шляхом мінімізування ризиків виникнення 

конфлікту інтересів. З цією метою вони повинні утримуватися від додаткової 

професійної діяльності, яка могла б обмежувати їхню свободу та загрожувати 

безсторонності» [54]. У цьому контексті КРЄС схвалює положення Європейської 

хартії про закон «Про статус суддів» (що наводились нами вище). 

Згідно з Бангалорськими принципами поведінки суддів незалежність і 

неупередженість судових органів важливі для виконання судами їхньої ролі в 

підтримці конституціоналізму і верховенства закону. Приписами зазначеного 

міжнародного акту визначено перелік видів діяльності, якими має право займатися 

суддя:  

1) літературною творчістю, читати лекції, викладати, а також брати участь у 

діяльності, пов’язаній з правом, правовою системою, здійсненням правосуддя або 

іншими подібними питаннями;  

2) виступати на публічних слуханнях перед офіційним органом, що займається 

питаннями, пов’язаними з правом, правовою системою, здійсненням правосуддя або 

іншими подібними питаннями;  

3) бути членом офіційного органу, урядової комісії, комітету або дорадчого 

органу, якщо таке членство дозволяє судді залишатись безстороннім і зберігати 

політичний нейтралітет; 

4) займатись іншими видами діяльності, якщо вони не компрометують 

високий статус посади судді і жодним іншим чином не заважають виконанню 

суддею своїх професійних обов’язків. Крім того, суддя не повинен займатись 

юридичною практикою впродовж періоду свого перебування на посаді судді та має 

право засновувати асоціації суддів, вступати до них та входити до інших 

організацій, що представляють інтереси суддів [11]. 

З огляду на те, що посада судді має специфічний характер, суддівська 

діяльність вимагає забезпечення об’єктивності, незалежності та неупередженості, 

тому ніщо не повинно викликати сумнів щодо незалежності та безсторонності 

суддів при провадженні ними правосуддя, разом з тим поєднання суддею своєї 
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професійної діяльності з іншими видами оплачуваної роботи може поставити під 

сумнів його безсторонність та неупередженість. Тому встановлення на 

законодавчому рівні заборон та обмежень щодо поєднання професійної діяльності 

судді щодо здійснення правосуддя з іншою оплачуваною діяльністю є виправданим 

у демократичному суспільстві та необхідним для гарантування справедливого 

судочинства. Разом з тим, міжнародними стандартами у сфері судочинства 

встановлено ряд винятків із загальної заборони, зокрема, право судді займатися 

творчою, викладацькою або науковою діяльністю. 

Отже, відповідно до міжнародних стандартів судді зобов’язані дотримуватися 

вимог щодо несумісності, встановлених національним законодавством конкретної 

країни. Тож варто проаналізувати чи відповідають положення законодавства 

України вищенаведеним міжнародним стандартам. 

Відповідно до наказу Міністерства праці України, Міністерства юстиції 

України та Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43 «Про затвердження 

Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, 

установ і організацій» сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї 

основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у 

вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, 

організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом [158]. 

Вимоги щодо несумісності щодо суддів значно розширились з прийняттям 

ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» (стаття 54 в редакції від 02.06.2016). Вимоги 

щодо несумісності встановлено і стосовно прокурорів (стаття 18 ЗУ «Про 

прокуратуру» [171]).  

Процедура розгляду питання щодо порушення вимог несумісності суддею або 

прокурором передбачена ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148] та процесуально 

деталізована у Регламенті Вищої ради правосуддя [187]. Так, будь-яка особа, якій 

стали відомі факти порушення суддею або прокурором вищенаведених вимог щодо 

несумісності, має право звернутися до ВРП із відповідною заявою. Справа щодо 

несумісності розглядається на засіданні ВРП у пленарному складі. За результатами 

розгляду справи щодо несумісності ВРП може ухвалити одне з таких рішень:  
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1) про визнання порушення суддею вимог щодо несумісності з іншою 

діяльністю або статусом і звільнення його з посади;  

2) про визнання порушення прокурором вимог щодо несумісності з іншою 

діяльністю або статусом і внесення в установленому порядку подання про 

звільнення його з посади;  

3) про визнання відсутності порушень суддею або прокурором вимог щодо 

несумісності з іншою діяльністю або статусом.  

Рішення у справі щодо несумісності ухвалюється більшістю голосів членів 

ВРП, які беруть участь у засіданні, проте член ВРП, визначений доповідачем у 

справі, не бере участі у голосуванні. 

Відповідно до пункту п’ятнадцятого частини першої статті 3 ЗУ «Про Вищу 

раду правосуддя» [148] ВРП надає обов’язкові до розгляду консультативні висновки 

щодо законопроектів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, 

судоустрою і статусу суддів, узагальнює пропозиції судів, органів та установ 

системи правосуддя стосовно законодавства щодо їх статусу та функціонування, 

судоустрою і статусу суддів. Не зважаючи на те, що наведені положення вважаємо 

позитивними, адже вони покликані сприяти процесу удосконалення законодавства в 

сфері правосуддя та судової системи, процедура їх реалізації залишилась детально 

не регламентована положеннями зазначеного Закону. ВРП спробувала усунути дану 

законодавчу прогалину шляхом деталізації порядку розгляду даного питання у 

Регламенті Вищої ради правосуддя [187]). Проте, залишились не регламентованими 

процедури взаємодії ВРП із законодавчою владою щодо звернення з пропозиціями 

про забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя, не конкретизовано 

в якій саме формі направляються такі пропозиції, не встановлено чітких строків їх 

розгляду парламентом, більше того не передбачено жодних наслідків затягування 

розгляду таких пропозицій та відсутності відповіді, що негативно позначиться на 

взаємодії ВРП та ВРУ. 

Окрім того, частиною другою статті 73 зазначеного Закону [148] закріплено 

правило про те, що судді, суди, органи та установи системи правосуддя можуть 

звертатись до ВРП щодо надання рекомендацій суб’єктам законодавчої ініціативи, 
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органам, які уповноважені приймати правові акти щодо забезпечення незалежності 

суддів та авторитету правосуддя. Незважаючи на те, що процедура прийняття таких 

рекомендацій ВРП деталізована у Регламенті Вищої ради правосуддя [187], порядок 

подання та розгляду таких звернень залишився не розкритим, що в результаті може 

призвести до того, що такі повноваження матимуть суто декларативний характер. 

Безперечним є той факт, що ВРП повинна мати реальну можливість впливати на 

процес регламентації та нормативного врегулювання правовідносин щодо 

забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя, адже саме ВРП в 

результаті своєї практичної діяльності бачить всі прогалини та недоліки 

законодавства у цій сфері. Зазначена проблема може бути вирішена двома шляхами. 

По-перше, можна детально виписати всю процедуру такого звернення ВРП з 

пропозиціями до суб’єктів законодавчої ініціативи щодо забезпечення незалежності 

суддів та авторитету правосуддя. По-друге, можна наділити ВРП правом 

законодавчої ініціативи щодо відповідної сфери правовідносин.  

Крім того, вважаємо за доцільне передбачити обов’язок Комітету ВРУ з 

питань правової політики та правосуддя направляти всі законопроекти, що 

стосуються врегулювання відносин щодо судової системи, незалежності суддів та 

авторитету правосуддя, до ВРП для надання висновку щодо їх доцільності та 

обґрунтованості. Крім того, варто передбачити обов’язок відповідного комітету 

залучати фахівців із зазначеної ради до робочих груп щодо розробки законопроектів 

у сфері правосуддя. В свою чергу, з метою забезпечення належного виконання своїх 

обов’язків у в структурі апарату ВРП має діяти спеціальний підрозділ з питань 

аналізу проектів законів у сфері правосуддя та забезпечення незалежності суддів. 
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2.4. Повноваження у сфері організаційного та інформаційного 

забезпечення функціонування органів і установ системи правосуддя  

 

Особлива роль судової влади потребує наявності спеціального механізму 

забезпечення та гарантування її незалежності. Елементами зазначеного механізму є 

не лише наявність прозорих та справедливих процедур кадрового забезпечення 

судів та притягнення суддів до відповідальності, але й здійснення заходів щодо 

організаційного та нормативного забезпечення судів та інших органів, що входять 

до судової влади. Тому, новелою законодавства України стало передання зазначених 

повноважень до компетенції ВРП.  

Повноваження у сфері організаційного та інформаційного забезпечення 

функціонування органів і установ системи правосуддя становлять самостійну групу 

повноважень, до якої можна віднести наступні:  

1) затвердження або погодження нормативних актів у сфері організації 

діяльності органів судової системи України;  

2) участь у вирішенні бюджетних питань органів та установ судової системи 

України;  

3) затвердження нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного 

та іншого забезпечення судів;  

4) вирішення питань кадрового забезпечення ДСАУ.  

Перш за все, розглянемо більш детально повноваження щодо нормативного 

забезпечення діяльності органів у судової системи. Так, в силу приписів пунктів 13, 

14 частини першої статті 3 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148] зазначений орган 

уповноважений затверджувати наступні нормативні акти: Положення про Єдину 

судову інформаційну (автоматизовану) систему, Положення про Державну судову 

адміністрацію України та типового положення про її територіальні управління, 

Положення про Службу судової охорони, Положення про проведення конкурсів для 

призначення на посади державних службовців у судах, органах та установах 

системи правосуддя, Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної 

служби в системі правосуддя, Порядок ведення Єдиного державного реєстру 
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судових рішень. Крім того, ВРП погоджує Типове положення про апарат суду, а 

також Положення про порядок створення та діяльності служби судових 

розпорядників. 

З огляду на те, що в ЗУ «Про Вищу раду правосуддя»[148] розмежовуються 

повноваження даного органу щодо затвердження та погодження нормативних актів 

інших органів та установ судової влади, варто проаналізувати дані категорії більш 

детально з тим, щоб виокремити їх відмінності. В аспекті дослідження зазначеного 

питання варто акцентувати увагу на тому, що погодження і затвердження є 

окремими етапами процедури розроблення та прийняття нормативного акту. 

Нажаль, ВРУ досі не прийнято ЗУ «Про нормативні акти України», що і породжує 

необхідність наукового тлумачення даних понять для належного та однозначного їх 

розуміння та вживання.  

Так, згідно з положеннями Академічного тлумачного словника української 

мови [202] поняття «погоджувати» означає одержувати чиє-небудь схвалення, згоду 

на щось; узгоджувати; обговорюючи що-небудь, приходити до єдиної думки; 

приводити у відповідність з чим-небудь, установлювати потрібне співвідношення; 

координувати. В свою чергу поняття «затверджувати» вживається у значенні 

схвалювати що-небудь, вважати остаточно вирішеним, узаконювати що-небудь, 

надаючи юридичної сили якійсь постанові, рішенню і т. ін.; санкціонувати 

призначення, обрання кого-небудь на якусь посаду, роботу; засвідчувати 

правдивість, дійсність чого-небудь; підтверджувати. 

З огляду на наведені визначення можна діяти висновку, що погодження являє 

собою діяльність щодо вивчення та прийняття рішення про відповідність чи 

невідповідність того чи іншого проекту акту положенням законодавства України, 

проте яке не має своїм наслідком набрання даним проектом акту чинності. Це певна 

проміжна стадія між розробленням проекту акту та прийняттям остаточного 

рішення щодо його затвердження. Погодження являє собою факт підтвердження 

відповідності акту законодавству України та можливість направлення його в 

подальшому на затвердження, в тому ж випадку, якщо за результатами вивчення 

проекту акту на стадії погодження буде виявлено певні недоліки, такий проект акту 
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не погоджується та направляється на доопрацювання ініціатору. В свою чергу, 

проект акту, який пройшов всі стадії розробки та погодження, може бути 

направлений на остаточну стадію – його затвердження, після чого він набуває 

чинності (якщо інша дата набрання чинності не зазначена самому акті). Відтак, 

затвердження є діяльність уповноваженого державного органу щодо прийняття 

остаточного рішення про надання юридичної сили проекту акту. 

Як нами будо зазначено вище, до компетенції ВРП віднесені повноваження 

щодо затвердження вичерпного переліку нормативних актів у сфері організації 

діяльності органів судової системи України. Особливістю процедура їх прийняття є 

те, що вона детально не виписана ні у ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148], ні у 

Регламенті Вищої ради правосуддя [187] та розпорошена в нормах Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» [178].  

Так, в силу приписів частини десятої статті 15 ЗУ «Про судоустрій і статус 

суддів» [178] Положення про Єдину судову інформаційну (автоматизовану) систему 

затверджується ВРП за поданням ДСАУ та після консультацій з Радою суддів 

України. В свою чергу, Положення про ДСАУ та типове положення про її 

територіальне управління затверджуються ВРП після консультацій з Радою суддів 

України (частина шоста статті 151 зазначеного Закону). Положення про службу 

судової охорони затверджується ВРП за поданням ДСАУ (частина друга статті 160 

даного Закону). Натомість, особливості проведення конкурсів для призначення на 

посади державних службовців у судах, органах та установах системи правосуддя 

визначаються Положенням, яке затверджується ВРП за поданням ДСАУ після 

консультацій з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну політику у сфері державної служби, яким на сьогоднішній день 

є Національне агентство України з питань державної служби (частина третя 

статті 150 зазначеного Закону). Також, ВРП самостійно, без будь-яких погоджень та 

консультацій з іншими органами влади затверджує Положення про Комісію з питань 

вищого корпусу державної служби в системі правосуддя, яка є колегіальним 

органом, який діє при ВРП та Порядок ведення Єдиного державного реєстру 

судових рішень (стаття 3, 29 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148]). 
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З огляду на вищевикладені нормативні положення вбачається, що єдиної 

процедури затвердження нормативних актів ВРП не існує. Загалом існує три різні 

варіанти затвердження акту: по-перше, ВРП розробляє та затверджує відповідний 

акт самостійно; по-друге, ВРП розробляє акт у співпраці з іншими органами влади 

шляхом проведення консультацій та погоджень; по-третє, ВРП не приймає участі у 

розробці акту, а лише затверджує а його за поданням іншого органу судової 

системи.  

Окрім затвердження деяких нормативних актів, до компетенції ВРП входить 

повноваження щодо погодження деяких актів інших органів судової влади. Так, 

відповідно до положень пункту 14 частини першої статті 3 ЗУ «Про Вищу раду 

правосуддя» [148] ВРП погоджує Типове положення про апарат суду, а також 

Положення про порядок створення та діяльності служби судових розпорядників. 

Особливістю даної категорії повноважень є те, що ВРП самостійно не приймає 

участі у розробленні проектів відповідних актів, а також у процесі прийняття 

остаточного рішення (затвердження). Загалом, при реалізації зазначеного 

повноваження ВРП взаємодіє із ДСАУ. 

Невизначеним на законодавчому рівні залишилось питання процедури 

затвердження або погодження відповідних актів. З огляду на те, що ВРП працює у 

формі пленарних засідань, то очевидно що рішення про погодження або 

затвердження того чи іншого нормативного акту має здійснюватись у пленарному 

складі. Проте, Регламентом не визначено, чи призначається доповідач з числа членів 

ВРП щодо відповідного акту. Відтак, варто зазначені моменти конкретизувати.  

До групи повноважень ВРП у сфері організаційного та інформаційного 

забезпечення функціонування органів і установ системи правосуддя відноситься 

участь у вирішенні бюджетних питань органів та установ судової системи України 

Зокрема, ВРП здійснює функції головного розпорядника коштів Державного 

бюджету України щодо фінансового забезпечення своєї діяльності; бере участь у 

визначенні видатків Державного бюджету України на утримання судів, органів та 

установ системи правосуддя, а також погоджує в установленому порядку 

перерозподіл бюджетних видатків між судами, крім Верховного Суду. 
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Представник НФМПС, Президент Вищого суду землі Нижня Саксонія (ФРН) у 

відставці Герхард Кірхер відзначив позитивні зміни, які відбулися внаслідок судової 

реформи в Україні, зокрема щодо ролі ВРП у бюджетному процесі. Експерт 

зазначив, що це дуже прогресивне явище і у Німеччині питання передачі цих 

повноважень від міністерства юстиції суддівському самоврядуванню також 

обговорюється, але досі не вдалося досягти такого результату [216]. 

В той же час, під час розгляду та прийняття ЗУ «Про Вищу раду правосуддя»  

[148] відносно даної категорії повноважень точилась дискусія, зокрема, народний 

депутат України Литвин В.М. зазначив, що не можна передавати зазначеному 

органу повноваження визначати бюджетне фінансування судів. Тоді вона буде 

впливати на діяльність судів. На його думку, такі повноваження за своєю природою 

є більш характерними для ДСАУ [206]. Аналогічну думку висловили Головне 

науково-експертне управління та Головне юридичне управління ВРУ, які 

акцентували увагу на тому, що функції головного розпорядника коштів Державного 

бюджету України щодо фінансового забезпечення діяльності судів, крім Верховного 

Суду, здійснює ДСАУ. ВРП є головним розпорядником коштів Державного 

бюджету України виключно щодо фінансового забезпечення її діяльності. Відтак 

перерозподіл бюджетних видатків між судами виходить за межі її повноважень 

[150].  

В свою чергу, відповідно до статті 130 Конституції України (в редакції від 

02.06.2016) [80] у Державному бюджеті України окремо визначаються видатки на 

утримання судів з урахуванням пропозицій ВРП, проте ні у ЗУ  «Про Вищу раду 

правосуддя» [148], ні у Регламенті Вищої ради правосуддя [187] порядок реалізації 

зазначеного повноваження ВРП не конкретизовано, що може мати негативні 

наслідки підчас застосування даних норм на практиці, адже однією із основних 

гарантій незалежності судів є належне здійснення їх фінансування. 

Стосовно повноваження ВРП погоджувати в установленому порядку 

перерозподіл бюджетних видатків між судами, крім Верховного Суду, варто 

зазначити наступне. Згідно з приписами частини сьомої статті 23 Бюджетного 

кодексу України [22] встановлено загальне правило про те, що ініціювання питання 
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перерозподілу бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та 

кошторисі, віднесено до компетенції головного розпорядника бюджетних коштів. В 

свою чергу, ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» функції головного розпорядника 

коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення діяльності 

судів, ВККСУ, органів суддівського самоврядування, НШСУ, Служби судової 

охорони та ДСАУ здійснює саме ДСАУ. Відтак, прослідковується певна 

неузгодженість нормативних положень законодавчих актів України щодо 

регулювання бюджетних питань у судовій системі. Непослідовність законодавця 

щодо внесення змін до інших законодавчих актів у зв’язку із проведенням судової 

реформи 2016 року тягне за собою дублювання повноважень різних органів, 

зокрема, ВРП та ДСАУ, стосовно здійснення перерозподілу бюджетних асигнувань 

між органами судової системи, а відсутність чітких процедур реалізації зазначених 

повноважень може в результаті призвести до неналежного їх здійснення, що 

негативно позначиться на стані забезпечення та гарантування незалежності судової 

гілки влади в цілому.  

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 3 ЗУ «Про Вищу раду 

правосуддя» [148] до повноважень ВРП віднесено затвердження нормативів 

кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів за 

поданням ДСАУ, при цьому участь у визначенні потреб кадрового, фінансового, 

матеріально-технічного та іншого забезпечення судів та контроль за додержанням 

установлених нормативів такого забезпечення здійснюється органами суддівського 

самоврядування. 

До юрисдикційної діяльності ВРП віднесено вирішення питань кадрового 

забезпечення ДСАУ. Відповідно до пунктів 19, 20 частини першої статті 3 ЗУ «Про 

Вищу раду правосуддя» [148] зазначений орган призначає за результатами 

проведеного конкурсу на посаду та звільняє з посади Голову ДСАУ та його 

заступників, а також визначає за поданням Голови ДСАУ граничну чисельність 

працівників ДСАУ, у тому числі її територіальних управлінь. Наділення ВРП 

даними повноваженнями є доцільним з огляду на виконання нею контрольної 

функції по відношенню до даного органу, адже ДСАУ України підзвітна ВРП у 
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межах, визначених законом. Голова ДСАУ звітує про її діяльність перед ВРП. 

Принагідно варто зазначити, що до проведення судової реформи 2016 року ДСАУ 

була підзвітна з’їзду суддів України [137]. З огляду на те, що ВРП набула якісно 

нового правового статусу як самостійного та незалежного органу, головним 

завданням якого є забезпечити незалежність судів та авторитет правосуддя, 

віднесення до її підзвітності ДСАУ є доцільним.  

Окрім наведених груп повноважень, ВРП здійснює ряд інших повноважень, 

передбачених законодавством України, адже відповідний перелік, встановлений 

статтею 3 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» не є вичерпним. Наприклад, ВРП 

погоджує кількість суддів у суді за поданням ДСАУ (пункт 12 частини першої 

статті 3 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя»). 

Досліджуючи повноваження ВРП щодо інформаційного забезпечення 

функціонування органів і установ системи правосуддя, варто, перш за все, дати 

визначення даного поняття. Так, у Тлумачному словнику економіста «інформаційне 

забезпечення» визначається як наявність інформації, необхідної для управління 

економічними процесами, що міститься у базах даних інформаційних систем [40]. 

В.А. Волошина зазначає, що інформаційне забезпечення є процесом накопичення, 

систематизації та доставки інформації (конкретного інформаційного продукту) до 

інформаційного споживача [26, с. 191]. Більш детально визначає зазначене поняття 

В.О. Єльцов, а саме як управлінську діяльність, здійснювану уповноваженими 

органами і посадовими особами, направлену на формування інформаційних систем і 

організацію їх використання в цілях задоволення інформаційних потреб в судовій 

інформації осіб, що ухвалюють процесуальні і управлінські рішення, а також 

громадськості [55]. Крім того, в аспекті досліджуваного питання, хочемо 

підкреслити думку, висловлену О.З. Хотинською-Нор про те, що для належного 

інформаційного забезпечення необхідним є системний підхід і дотримання таких 

основних принципів, як забезпечення достовірності, об’єктивності, оперативності та 

достатності інформації [221, с. 84].  

ВРП як один із органів інформаційного забезпечення діяльності органів і 

установ системи правосуддя, має не лише затверджувати або погоджувати 
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передбачені законодавством України нормативні акти і приймати рішення в межах 

наданих їй повноважень, але і доводити відповідну інформацію до відома органів і 

установ системи правосуддя та громадян шляхом розміщення її на офіційному веб-

сайті в мережі Інтернет. З метою забезпечення належного виконання зазначених 

повноважень, у її структурі створено Управління інформації та забезпечення 

комунікаційної діяльності.  

ВРП також зобов’язана публікувати на офіційному веб-сайті інші відомості, 

зокрема: форму заяви щодо обрання (призначення) на посаду члена ВРП, 

повідомлення про дату та місце проведення з’їзду суддів України, з’їзду адвокатів 

України, з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових 

установ або всеукраїнської конференції прокурорів для обрання членів ВРП, 

документи, подані кандидатами на посаду члена ВРП та переліки кандидатів, а 

також інформацію про дату, час і місце проведення засідань ВРП, її Дисциплінарних 

палат або Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя, 

їх порядок денний, протоколи таких засідань, висновки та рішення, в тому числі про 

відсторонення суддів від здійснення правосуддя, про притягнення суддів до 

дисциплінарної відповідальності тощо. 

Крім того, згідно з приписами пункту сьомого частини першої статті 73 

ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148] ВРП у співпраці з органами суддівського 

самоврядування, іншими органами та установами системи правосуддя, 

громадськими об’єднаннями готує і оприлюднює щорічну доповідь про стан 

забезпечення незалежності суддів в Україні. На виконання зазначеного 

законодавчого положення ВРП прийняла рішення від 30.05.2017 № 1333/0/15-17 

[176] про створення відповідної Постійної комісії, до якої будуть залучатися 

спеціалісти Ради суддів України, ВККСУ, ДСАУ, НШСУ, а також громадські 

об’єднання та експерти Програми USAID з реформування сектору юстиції «Нове 

правосуддя», Проекту Ради Європи «Підтримка впровадженню судової реформи в 

Україні» та КРЄС. 

Незважаючи на те, що повноваження ВРП щодо інформаційного забезпечення 

органів та установ системи правосуддя України є другорядними, належна реалізація 
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їх є вкрай важливою для забезпечення публічності діяльності даного органу та 

повернення довіри до судової гілки загалом з боку громадськості. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. ВРП є органом, відповідальним за кадрове забезпечення судів. До 

зазначеної групи повноважень віднесено наступні: участь у формуванні 

суддівського корпусу, ухвалення рішення про переведення судді з одного суду до 

іншого, ухвалення рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення 

правосуддя, ухвалення рішення про звільнення судді з посади.  

2. Досліджено новели у порядку призначення на посаду судді (зокрема, щодо 

відміни двоетапної процедури призначення судді на посаду, скасування 

повноважень ВРУ щодо призначення суддів безстроково, встановлення виключно 

церемоніальної ролі Президента України у процедурі призначення суддів на 

посаду). 

3. Стосовно порядку звільнення судді з посади визначено два варіанти: 

загальний та спеціальний. Загальний порядок застосовується у трьох випадках: 

звільнення судді з посади у зв’язку із неспроможністю виконувати повноваження за 

станом здоров’я; подання заяви про відставку; подання заяви про звільнення з 

посади за власним бажанням. В усіх інших випадках застосовується спеціальний 

порядок звільнення. Недоліком загальної процедури розгляду ВРП питання про 

звільнення судді з посади є відсутність чіткого нормативного регламентування 

процедури його розгляду. 

4. Розмежовано загальний та спеціальний порядки оскарження рішення ВРП 

про звільнення судді з посади за критерієм підстави оскарження. Акцентовано увагу 

на суттєвому недоліку – встановлення виключно формальних підстав для 

оскарження відповідного рішення, що в майбутньому може призвести до масового 

подання скарг до ЄСПЛ щодо порушення статті 6 Конвенції про захист прав людини 

і основоположних свобод.  
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5. Досліджено нове повноваження ВРП – вирішення питання про переведення 

суддів. Наведено класифікацію випадків переведення за різними критеріями: 1) за 

строком: переведення на постійній основі та тимчасове переведення; 2) залежно від 

суб’єкта ініціативи: за рекомендацією ВККСУ та за поданням Дисциплінарної 

палати ВРП; 3) залежно від волевиявлення судді: добровільне та примусове; 

4) залежно від інстанції суду: до суду того ж рівня, до суду нижчої або вищої 

інстанції; 5) залежно від порядку переведення: за результатами конкурсу та без 

конкурсу.  

6. Проаналізовано групу повноважень ВРП щодо притягнення суддів до 

відповідальності (дисциплінарної та кримінальної), до якої включено: 1) здійснення 

дисциплінарного провадження щодо суддів або прокурорів; 2) надання згоди на 

затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом; 3) ухвалення рішення 

про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя. Акцентовано увагу 

на недоцільності існування такого виду дисциплінарного стягнення як переведення 

до суду нижчого рівня з огляду на досвід пострадянських країн, країн Європи та 

США. 

7. Виділено чотири стадії дисциплінарного провадження: 1) попереднє 

вивчення та перевірка дисциплінарної скарги; 2) відкриття дисциплінарної справи; 

3) розгляд дисциплінарної скарги; 4) ухвалення рішення про притягнення або 

відмову в притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. В свою чергу 

стадію розгляду дисциплінарної скарги з огляду на різне коло учасників, сутність 

дій, що ними вчиняються, їх мету та результат поділено на два етапи: підготовка 

дисциплінарної справи до розгляду та розгляд дисциплінарної справи по суті.  

8. Обґрунтовано необхідність надання Дисциплінарним палатам ВРП 

повноваження самостійно ініціювати питання про втручання у діяльність судді щодо 

здійснення правосуддя, проводити перевірку таких фактів, оприлюднювати 

результати та ухвалювати відповідні рішення у випадках виявлення ними під час 

розгляду питання про відкриття дисциплінарної справи випадків незаконного 

впливу на суддю з метою спонукання до ухвалення певного судового рішення. 
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9. Акцентовано увагу на тому, що встановлений законодавством України 

порядок оскарження рішення ВРП та закріплений процесуальним законом перелік 

виключно формальних підстав для оскарження може призвести до порушення права 

особи на апеляційний перегляд та касаційне оскарження рішення, права на судовий 

розгляд та фактичної неможливості реалізації зазначеного права на практиці, що 

суперечить міжнародним стандартам судочинства та практиці ЄСПЛ. 

10. Дослідження групи повноважень ВРП щодо забезпечення незалежності 

суддів та авторитету правосуддя, яка включає в себе ряд заходів загального та 

індивідуального характеру, в тому числі вирішення питання про втручання у 

діяльність суді щодо здійснення правосуддя, дало змогу виявити такі недоліки як 

відсутність строків розгляду таких питань та відсутність відповідальності за 

невиконання відповідних повноважень. На даній обставині акцентують увагу 62 % 

опитаних адвокатів та 74 % опитаних суддів (додаток 2 табл. 2.18). Також, суб’єктів 

незаконного втручання поділено на дві групи: зовнішні (громадяни, громадські 

об’єднання, органи державної влади, народні депутати та політичні партії) та 

внутрішні (судді тих же інстанцій та судді вищих інстанцій), а також виділено 

форми втручання: зовнішнє та внутрішнє.  

11. До групи повноважень у сфері організаційного та інформаційного 

заперечення функціонування органів і установ системи правосуддя віднесено: 

1) затвердження або погодження нормативних актів у сфері організації діяльності 

органів судової системи України; 2) участь у вирішенні бюджетних питань органів 

та установ судової системи України; 3) затвердження нормативів кадрового, 

фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів; 4) вирішення 

питань кадрового забезпечення ДСАУ.  

12. Розмежовано поняття «погодження» та «затвердження» за правовим 

наслідком – набрання проектом акту законної сили. 

13. Підкреслено, що ВРП наділено повноваженнями у бюджетній сфері 

відносно органів судової системи, втім, процедура їх реалізації залишилась 

нерегламентованою, в той же час внесення фрагментарних змін до законодавства 

України призвело до дублювання повноважень ВРП та інших органів. 
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14. Черговою новелою є включення до компетенції ВРП повноваження 

надавати обов’язкові до розгляду консультативні висновки щодо законопроектів з 

питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів. 

Втім, порядок реалізації зазначених повноважень залишився нерозкритим, не 

конкретизовано форму пропозицій, чіткі строки їх розгляду парламентом, наслідки 

затягування розгляду таких пропозицій та відсутності відповіді, що негативно 

позначиться на взаємодії ВРП та ВРУ. 
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РОЗДІЛ 3. 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ 

 

3.1. Організаційно-правове забезпечення діяльності Вищої ради 

правосуддя 

 

У контексті дослідження питання особливостей функціонування ВРП, 

доцільно окремо приділити увагу організаційно-правовому забезпеченню та 

адмініструванню її діяльності, адже жоден орган держави не здатен нормально 

функціонувати без створення умов для його належної роботи, зокрема, у сфері 

кадрового, фінансового, матеріально-технічного, організаційного та інших видів 

забезпечення. 

Питання організаційно-правового забезпечення діяльності ВРП не було 

предметом доктринальних досліджень, тому набуває особливої актуальності. Для 

того, щоб здійснити повноцінний аналіз даного питання, варто, перш за все, 

звертатись до наукових доробок теорії та напрацювань інших галузей права, 

абстрагуючись від специфіки сфери, виокремити сутнісні характеристики поняття 

«організаційно-правового забезпечення», його елементи, і отримані знання 

застосувати до сфери діяльності ВРП. 

На сьогоднішній день дослідженням поняття «організаційно-правового 

забезпечення» загалом займаються вчені-адміністративісти, незважаючи на це воно 

не є в достатній мірі визначеним як на рівні законодавства, так і на рівні 

теоретичних досліджень.  

Поняття «організаційне забезпечення» використовується на ряду з 

інформаційним, фінансовим та іншими видами забезпечення, а також у поєднанні з 

методичним або економічним забезпеченням деякої діяльності [121].  

Для коректного розуміння словосполучення «організаційно-правове 

забезпечення» необхідно з’ясувати та розкрити зміст поняття «забезпечувати». Так, 

згідно положень Великого тлумачного словника сучасної української мови даний 
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термін означає а) щось постачати у достатній кількості, задовольняти кого-, що-

небудь у певних потребах; надавати кому-небудь необхідні матеріальні засоби до 

існування; постачати; б) створювати надійні умови для здійснення чого-небудь, 

гарантувати щось; в) захищати, охороняти кого-, що-небудь від небезпеки [21, 

с. 375]. На думку С.В. Глущенко у загальнотеоретичному значенні поняття 

«забезпечення» являє собою сукупність заходів різного спрямування; створення 

умов для здійснення тієї чи іншої діяльності [35, с. 45]. В свою чергу, поняття 

«правове забезпечення» у Великому тлумачному словнику визначається як 

сукупність правових норм, що регламентують правові взаємини та юридичний 

статус [21, с. 375]. На думку більшості вчених-адміністративістів, правове 

забезпечення – це цілеспрямована дія на поведінку людей і суспільні відносини за 

допомогою правових (юридичних) засобів [218]. 

В свою чергу, слово «організаційне» є похідним від слова «організація», яке 

походить від грецького слова «органон», що означає знаряддя або інструмент. За 

змістом дане поняття позначає внутрішню упорядкованість, узгодженість 

взаємозалежних елементів цілого [20, с. 58 ].  

Досліджуючи особливості діяльності адміністративних судів, А.Л. Борко 

стверджує, що організаційне забезпечення полягає в сукупності певних заходів, 

здійснення яких дозволяє створити належні умови відправлення правосуддя [20, 

с. 61]. 

Метою організаційно-правового забезпечення є підтримка стабільного 

функціонування системи, реалізація запланованих програм за рахунок забезпечення 

необхідними ресурсами, організації взаємозв’язків між окремими елементами та 

ліквідації відхилень, що можуть виникати у системі [121]. 

Як слушно зауважують Р.В. Ігонін та Д.В. Приймаченко організаційне 

забезпечення діяльності органів судової влади полягає у створенні, підтриманні, 

гарантуванні необхідних умов для належного функціонування судової системи 

України [140, с. 59]. На думку науковців поняття «організаційне забезпечення» 

включає в себе різні заходи адміністративного, фінансового, інформаційного, 

матеріально-технічного характеру, спрямовані на створення повноцінних умов для 
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діяльності органу [140, с. 60]. Хоча така діяльність носить характер допоміжної, 

забезпечувальної, вона є необхідною умовою нормального функціонування будь-

якого органу. 

На думку В.В. Калініченко найбільш вдалим терміном, який охоплює 

цілеспрямований організуючий та регулюючий вплив уповноважених органів 

державної влади на судову систему, є «організаційно-правове забезпечення 

діяльності органів судової влади», яка також стверджує, що така діяльність є 

судовим управлінням у широкому розумінні [65, с. 144]. 

В найбільш загальному вигляді організаційно-правове забезпечення діяльності 

ВРП можна визначити як зовнішньо спрямовану сукупність заходів, метою яких є 

забезпечення та гарантування належних умов функціонування ВРП, які 

застосовуються уповноваженими на те суб’єктами відповідно до чинного 

законодавства України. Як і будь-яке правовідношення, організаційно-правове 

забезпечення має суб’єкт, об’єкт та зміст. 

Об’єктом є те, на що спрямована забезпечувальна діяльність. В нашому 

випадку об’єктом виступає ВРП в цілому. 

Суб’єктом відповідно до Великого тлумачного словника є особа, група осіб, 

організація і т. ін., яким належить активна роль у певному процесі, акті; особа або 

організація як носій певних прав і обов’язків тощо [202]. Суб’єктами організаційно-

правового забезпечення діяльності ВРП виступають уповноважені законодавством 

України державні органи та інші особи, діяльність яких спрямована на створення 

належних умов її функціонування.  

Залежно від обсягу компетенції, суб’єктів забезпечувальної діяльності ВРП 

можна поділити на дві групи:  

1) суб’єкти владних повноважень, які здійснюють нормативно-правове та 

організаційне забезпечення діяльності ВРП;  

2) суб’єкти владних повноважень, які здійснюють виключно організаційне 

забезпечення діяльності ВРП. 

До першої групи суб’єктів владних повноважень можна віднести ВРУ як 

єдиний орган законодавчої влади в Україні, Президента України, КМУ. 
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До другої групи суб’єктів владних повноважень можна віднести органи 

державної влади, органи місцевого самоврядування, органи суддівського 

самоврядування та інші органи та установи в системі правосуддя України, фізичних 

осіб та підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, з’їзд 

представників вищих навчальних закладів та наукових установ, міжнародні 

організації тощо. 

ВРУ, перш за все, покликана приймати закони та інші нормативні акти у сфері 

правосуддя, в тому числі спрямованих на регулювання діяльності ВРП. Також, в 

силу приписів статті 131 Конституції України [80] парламент уповноважений 

обирати двох членів ВРП. В свою чергу, Президент України на основі та на 

виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є 

обов’язковими до виконання на території України, зокрема затверджує Положення 

про проведення відкритого конкурсу для призначення Президентом України членів 

ВРП (частина дев’ята статті 9 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148]) та обирає 

двох членів ВРП (стаття 131 Основного Закону [80]). КМУ відповідальний за 

фінансово-економічне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ВРП, адже 

згідно з частиною першою статті 32 Бюджетного кодексу України [22] саме уряд 

розробляє проект закону про Державний бюджет України, в якому передбачаються 

видатки на забезпечення діяльності ВРП.  

Відповідно до положень чинного законодавства, органом суддівського 

самоврядування, який сприяє кадровому забезпеченню функціонування ВРП є з’їзд 

суддів України, який відповідальний за формування майже половини складу ВРП, 

адже обирає десять її членів з числа суддів або суддів у відставці (стаття 131 

Основного Закону [80]). 

Іншими органами та установами в системі правосуддя України, які 

здійснюють організаційно-правове забезпечення діяльності ВРП є всеукраїнська 

конференція прокурорів та з’їзд адвокатів України, кожен з яких обирає по два 

представники до складу ВРП, чим реалізує функцію кадрового забезпечення. 

Аналогічну функцію виконує і з’їзд представників юридичних вищих навчальних 

закладів та наукових установ (стаття 131 Конституції України [80]).  
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В свою чергу, інформаційно-консультативне забезпечення діяльності ВРП 

здійснюють будь-які органи державної влади, органи місцевого самоврядування, 

міжнародні організації, юридичні особи незалежно від форми власності, адвокати, 

судді, судді у відставці, прокурори та інші спеціалісти, здійснюючи допоміжні чи 

консультативні функції (частина третя статті 3 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» 

[148]) та надаючи відповіді на запити ВРП, її органів чи членів (стаття 31 ЗУ «Про 

Вищу раду правосуддя» [148]). 

Зміст організаційно-правового забезпечення діяльності ВРП становлять 

наступні його елементи:  

1) нормативне забезпечення;  

2) кадрове забезпечення;  

3) фінансово-економічне та матеріально-технічне забезпечення;  

4) інформаційно-аналітичне забезпечення. 

Нормативне забезпечення діяльності ВРП полягає у створенні нормативного 

підґрунтя, так званого «базису», для врегулювання діяльності даного органу. Так, 

основоположні норми щодо ВРП містяться у статті 131 Конституції України [80]. 

Проте, задля того, щоб дані норми не були декларативними, а реалізувались 

належним чином на практиці, необхідним було прийняття спеціалізованого закону, 

яким став ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148]. Саме у цьому законі визначено 

склад, кваліфікаційні вимоги до членів ВРП, її структура, перелік повноважень та 

порядок їх реалізації, а також врегульовано інші особливості діяльності даного 

органу. 

Здійснюючи дослідження нормативного забезпечення ВРП варто звернути 

увагу на ряд недоліків законодавчого процесу, який передував прийняттю 

вищенаведеного законодавчого акту.  

По-перше, приймаючи зміни до Конституції України 02.06.2016 року [80], 

ВРУ передбачила перехідний період до 30.09.2016 року, який був необхідним для 

приведення у відповідність інших законодавчих актів України та прийняття 

спеціальних актів. Проте, перший проект закону «Про Вищу раду правосуддя» 

№5180 [150] було подано до ВРУ лише 23.09.2016, а альтернативний йому проект 
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№ 5180-1 [149] було подано 04.10.2016. Закон було прийнято ВРУ 21.12.2016 та 

підписано Президентом України лише 03.01.2017. З огляду на це можна 

констатувати, що більше трьох місяців діяльність ВРЮ була «паралізованою», адже 

положення ЗУ «Про Вищу раду юстиції» [151] суперечили Конституції України, а 

спеціальний акт не було прийнято, що не давало можливості розпочати процес 

реорганізації ВРЮ у ВРП, та унеможливлювало виконання її повноважень. Саме 

тому після набрання чинності змінами до Конституції України ВРЮ взяла паузу і 

кілька тижнів не проводила засідань. Більше того, ВРЮ вимушена була піти на 

порушення Основного Закону та ухвалити зміни до Регламенту Вищої ради юстиції, 

котрі мали частково визначити правила її діяльності [128]. В аспекті зазначеного, 

експерти неодноразово наголошували на тому, що логічніше було б, якби ВРЮ 

спершу дочекалась ухвалення змін, а потім здійснювала нові повноваження [128].  

По-друге, зазначені затримки нормотворчості негативно позначились на 

процесі притягнення суддів до відповідальності, адже щодо окремих суддів спливав 

строк притягнення їх до дисциплінарної відповідальності. Під час розгляду проекту 

закону № 5180 [150] неодноразово наголошувалось на недопустимості пропущення 

цих строків, особливо щодо притягнення до відповідальності суддів, які приймали 

неправосудні рішення під час «Революції гідності» [207].  

Саме ця обставина і призвела до наступної проблеми законодавчого 

забезпечення діяльності ВРП – прийняття ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» з 

порушення передбаченої законодавством України процедури, адже розгляд 

законопроекту № 5180 (прийнятого в першому читанні) було проведено фактично 

без дотримання процедури другого читання, тобто постатейного обговорення 

законопроекту та поправок до нього, що суперечило вимогам статей 116, 117, 118, 

119, 120 Регламенту Верховної Ради України та конституційних принципів [56; 172; 

125]. Показовим також є те, що даний закон України було прийнято вночі на 

чотирнадцятій годині роботи ВРУ поспіль. Звісно, все це не могло не позначитись 

на якості прийнятого Закону, що в майбутньому може призвести до проблем 

правозастосування. 
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Крім того, варто звернути увагу на тому, що при розробці проекту закону 

«Про Вищу раду правосуддя» № 5180 [150] не було дотримано правил законодавчої 

техніки. Щодо даної обставини Головне науково-експертне управління ВРУ 

висловило наступне: «Викликає зауваження структура проекту, який складається із 

трьох розділів: Загальної частини, Особливої частини і Прикінцевих та перехідних 

положень. Такий поділ нормативного матеріалу у рамках одного акту властивий для 

кодифікованих джерел права – кодексів, при цьому у кодексах ні Загальна, ні 

Особлива частини не називаються «розділами», як це має місце у проекті. Оскільки 

запропонований проект не є проектом кодифікованого акту, вважаємо застосування 

у ньому такого структурного поділу недоречним.». Тому, структура ЗУ «Про Вищу 

раду правосуддя» [148] не відповідає принципу правової визначеності («legal 

certainty») (рішення Суду ЄС у справі С-208/90 Emmott (1991), ECR1-4269, par. 22) 

[6], дотримання якого є необхідним для ефективного функціонування правової 

системи держави, та згідно з яким нормативно-правовий акт повинен бути 

внутрішньо узгодженим та мати логічно побудовану структуру. Також, правники 

акцентували увагу на тому, що більшість норм ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» 

[148] є бланкетними, та відсилають до Регламенту Вищої ради правосуддя [187] або 

до інших документів, які погоджуються або затверджуються тою ж ВРП [96]. Проте, 

вважаємо такий підхід таким, що відповідає європейським та міжнародним 

стандартам у сфері судочинства. Зокрема, відповідно до принципу I.2.c Рекомендації 

№ R (94) 12 Комітету Міністрів Ради Європи «Незалежність, дієвість та роль суддів» 

[110] орган, який уповноважений приймати рішення щодо обрання та карʼєри 

суддів, повинен бути незалежним від уряду та адміністративних органів. Для 

гарантії незалежності цього органу мають бути запроваджені такі положення, як, 

наприклад, … щоб орган самостійно приймав рішення про власні правила і 

процедури. 

Наступним елементом змісту організаційно-правового забезпечення діяльності 

ВРП є її кадрове забезпечення, яке здійснюють ВРУ, Президент України, з’їзд 

адвокатів України, всеукраїнська конференція прокурорів, з’їзд представників 

юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.  
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Забезпечення ефективного функціонування ВРП, як незалежного та 

автономного органу, спроможного приймати об’єктивні та неупереджені рішення 

щодо кадрового забезпечення діяльності судів та притягнення суддів до 

дисциплінарної відповідальності, безумовно, залежить від належного кадрового 

складу, який зазнав концептуальних змін у зв’язку з прийняттям ЗУ «Про внесення 

змін до Конституції України (щодо правосуддя)» [151] та ЗУ «Про Вищу раду 

правосуддя» [148]. 

На думку Венеціанської комісії немає якоїсь стандартної моделі, якій мала би 

слідувати демократична країна при створенні ради юстиції, аби лиш 

функціонування такої ради досягало цілі забезпечення належного функціонування 

незалежної судової системи в демократичній державі. Хоча існують моделі, в яких 

участь інших гілок влади (законодавчої та виконавчої) в діяльності рад юстиції 

категорично виключена або зведена до мінімуму, в більшості національних 

законодавств така участь все ж якоюсь мірою визнається і виправдовується 

суспільним контекстом функцій ВРЮ та потребою в тому, щоб інші гілки державної 

влади здійснювали моніторинг адміністративної діяльності судової влади. [54].  

Так, в силу приписів статті 131 Конституції України (в редакції від 30.09.2016) 

[80] ВРП 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 ВРУ, 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 даного органу за посадою. Відтепер при формуванні даного 

органу не менше половини її членів будуть суддями, обраними такими ж суддями, що 

повинно позитивно позначитись на ефективності діяльності новоствореного органу та 

забезпечити його незалежність та автономний статус. 

Завдяки зазначеним змінам нарешті вдалось привести у відповідність до 

європейських стандартів положення національного законодавства України щодо 

складу ВРП, на відміну від складу ВРЮ. Адже положеннями Європейської хартії 

про закон «Про статус суддів» від 10.07.1998 [53] прямо наголошується на тому, що 
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не менше половини членів державного органу, який відповідає за формування 

суддівського корпусу, просування по службі суддів, мають бути суддями, обраними 

такими ж суддями. Крім того, у Пояснювальній записці до Європейської хартії про 

закон «Про статус суддів» [138], зазначено, що це правило означає «прагнення не 

допустити, щоб судді були в меншості в цьому незалежному органі і водночас не 

вимагає, аби їх була більшість. З огляду на різноманітні філософські концепції та 

дебати в європейських державах вимога, щоб суддів було мінімум 50%, виявилася 

здатною забезпечити достатньо високий рівень гарантій, водночас поважаючи інші 

принципові міркування, що превалюють в різних національних системах». 

Аналогічні положення знайшли своє відображення пізніше і у Висновках КРЄС 

[175], у Висновку Першої експертної комісії Міжнародної асоціації суддів «Роль та 

функції Вищої Ради Юстиції чи аналогічного органу в організації та управлінні 

національною судовою системою» (Відень, 09.11.2003 –12.11.2003) [194].  

Разом з тим, з метою забезпечення незалежності та неупередженості членів 

ВРП, вважаємо за необхідне передбачити правило про те, що її членом, який 

обирається ВРУ, Президентом України, з’їздом адвокатів України, з’їздом 

представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, 

всеукраїнською конференцією прокурорів може бути особа, що відповідає 

кваліфікаційним вимогам до членів ВРП, окрім діючих суддів. Така новела щодо 

заборони обрання до складу членів ВРП суддів іншими суб’єктами, аніж їх колеги, 

убезпечувала б суддів від залежності від інших органів влади та посадових осіб, які їх 

призначають / обирають. Тому, пропонуємо внести зміни до статей 11, 12, 13, 16, 17 ЗУ 

«Про Вищу раду правосуддя» [148] доповнивши їх положеннями про те, що членом 

Вищої ради правосуддя, який обирається / призначається з’їздом адвокатів України, 

всеукраїнською конференцією прокурорів, з’їздом представників юридичних 

навчальних закладів та наукових установ, Президентом України, ВРУ «може бути 

особа, яка відповідає вимогам, зазначеним в частині першій статті 6 цього Закону, крім 

діючих суддів». Таку ідею підтримали 58 % опитаних адвокатів і 49 % суддів 

(додаток 1; додаток 2 табл. 2.15).  
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Як вбачається із рекомендацій Венеціанської комісії для забезпечення 

демократичної легітимності ради юстиції інші її члени мають обиратися 

парламентом з числа осіб із належною кваліфікацією в сфері права і з урахуванням 

можливого конфлікту інтересів [54]. Тому позитивними новелами судової реформи 

2016 року вважаємо виключення із переліку осіб, які входять до складу ВРП за 

посадою, Міністра юстиції України та Генерального прокурора України. 

Аналогічної думки притримуються 77 % опитаних адвокатів та 70 % суддів 

(додаток 2 табл. 2.8). 

Якщо проаналізувати зарубіжний досвід, то можна констатувати відсутність 

єдиного підходу до визначення складу органів, аналогічних ВРП. У багатьох 

країнах, зокрема, в Італії [139; с. 328], Албанії [139; с. 26], Алжирі [с139; . 33], 

Вірменії [139; с. 54], Ізраїлі [139; с. 264], Польщі [139; с. 622] тощо, до складу таких 

Рад входять за посадою Президент, Міністр юстиції, Генеральний прокурор і дана 

обставина не впливає на незалежність таких органів. Проте, враховуючи українські 

реалії, а саме: високий рівень корумпованості чиновників, наявність нагальної 

потреби в очищенні влади, повернення довіри громадськості до судової влади, 

необхідним було значне обмеження впливу з боку інших державних органів, 

установ та посадових осіб на діяльність ВРП. Тому зміни до статті 131 Конституції 

України в частині виключення зі складу даного органу за посадою Генерального 

прокурора України та Міністра юстиції України оцінюються позитивно як 

науковцями, так і практиками. Більше того, подібна вимога міститься і у 

міжнародних документах. Так, у пункті 19 Висновку № 10 (2007) КРЄС до уваги 

КМРЄ щодо судової ради на службі суспільства (Страсбург, 21.11.2017 – 23.11.2007) 

[229] зазначено, що «члени – не судді можуть обиратися із складу визначних 

юристів, професорів університетів або видатних громадян. Кандидати в члени 

судової ради, судді чи ні, не повинні бути діючими політиками, членами 

Парламенту, працівниками виконавчої влади. Це означає, що ані глава держави, 

якщо він очолює уряд, ані будь-який міністр не можуть бути членами судової ради. 

Кожна держава повинна прийняти відповідні юридичні правила із цього питання». 
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Крім того, на необхідності виключення зі складу ВРЮ Генерального 

прокурора України наголошувалось і у висновках Венеціанської комісії [203]. Так, на 

думку експертів Венеціанської комісії, «включення Генерального прокурора як члена 

ВРЮ за посадою викликає особливу занепокоєність, оскільки це може мати 

стримуючий ефект на суддів і сприймається як потенційна загроза. Генеральний 

прокурор є стороною в багатьох справах, які доводиться розглядати суддям, і його 

присутність в органі, що займається призначенням, дисциплінарним провадженням 

та звільненням суддів, викликає ризик, що судді не будуть діяти неупереджено при 

розгляді таких справ або Генеральний прокурор не буде діяти неупереджено щодо 

суддів, чиї рішення він оскаржує». Аналогічне твердження було висловлено у 

пункті 79 рішення ЄСПЛ у справі «Олександр Волков проти України» [204]. 

З аналізу нормативних положень ЗУ«Про Вищу раду правосуддя» [148] можна 

визначити наступні загальні для всіх суб’єктів етапи формування складу ВРП:  

1) оголошення про початок прийому заяв від кандидатів на посади членів 

ВРП;  

2) подання кандидатами на заміщення вакантних посад заяви щодо обрання 

(призначення) на посаду члена ВРП та інших документів, передбачених 

законодавством України;  

3) проведення спеціальної перевірки стосовно кандидата;  

4) обрання (призначення) кандидата на посаду члена ВРП;  

5) складення присяги призначеним кандидатом на посаду члена ВРП. 

Так, в силу приписів статті 11 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148] 

оголошення про початок прийому заяв від кандидатів на посади членів Вищої ради 

правосуддя розміщується:  

1) на офіційному веб-сайті ВРП у випадку призначення кандидатів з’їздом 

суддів України, з’їздом адвокатів України, з’їздом представників юридичних вищих 

навчальних закладів та наукових установ або всеукраїнською конференцією 

прокурорів;  

2) на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України – у 

випадку призначення членів останнім;  
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3) на офіційному веб-сайті ВРУ – у випадку призначення нею членів. 

З моменту оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад членів ВРП 

особи, які виявили бажання взяти у ньому участь, подають протягом встановленого 

законодавством України терміну визначений перелік документів незалежно від 

суб’єкта призначення.  

Вичерпний перелік документів, необхідних для обрання (призначення) 

визначено частиною першою статті 8 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148]. 

Зазначений перелік необхідних документів загалом залишився незмінним у 

порівнянні із тим, що був передбачений ЗУ «Про Вищу раду юстиції» (в редакції від 

04.06.2015) [151]. Новелою ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148] стало 

запровадження обов’язковості подання декларації доброчесності судді та декларації 

родинних зв’язків серед документів, що подаються для участі у конкурсі на зайняття 

вакантних посад члена ВРП.  

В аспекті цього виникає питання чи всі кандидати зобов’язані подавати 

зазначені декларації, чи лише ті, які є суддями? З огляду на формулювання, вжите у 

статті 8 даного Закону «для участі у процедурі обрання (призначення) членів Вищої 

ради правосуддя кандидат подає…» можна стверджувати, що дана норма є нормою 

загальної дії. Більше того, жодних виключень для кандидатів, які призначаються 

різними суб’єктами не передбачено. Зокрема, частинами третьою, десятою та 

тринадцятою статті 9 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» чітко встановлено обов’язок 

особи, яка претендує на участь у конкурсі, подати весь перелік документів, 

визначений частиною першою статті 8 даного Закону. 

Не зважаючи на це, форму декларації доброчесності судді та форму декларації 

родинних зв’язків судді затверджено ВККСУ виключно для суддів [73]. Наступним 

питанням є форма подання цих декларацій для кандидатів не з числа суддів, адже 

жодних нормативних положень, які б визначали ким затверджується форма 

зазначених вище декларацій ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» не визначено. Також, 

існують різні форми декларації родинних зв’язків для кандидатів у судді та чинних 

суддів [73]. Тому, з метою забезпечення принципу правової визначеності та чіткості 

нормативного регулювання вважаю за необхідне чітко визначити відомості, які 
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підлягають декларуванню у зазначених деклараціях та наділити ВРП 

повноваженням затверджувати форму декларації родинних зв’язків та форму 

декларації доброчесності для кандидата на обрання (призначення) членом ВРП 

(додаток 1). 

Подана інформація про особу, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, 

разом із копіями документів, окрім персональних даних, оприлюднюються на 

офіційних веб-сайтах ВРП, ВРУ та Президента України як правило не пізніше 

наступного робочого дня.  

Після завершення прийому документів, наступним етапом є проведення 

спеціальної перевірки стосовно кандидатів для обрання (призначення) членами 

ВРП,  яка полягає у перевірці поданих кандидатами відомостей та постановлення 

висновку про відповідність кандидата та його документів вимогам, встановленим 

законодавством України. Проте, законодавець чітко не визначив обсяг такої 

спеціальної перевірки, більше того не в усіх випадках конкретизовано осіб, 

уповноважених на її проведення. В силу приписів частини сьомої статті 9 ЗУ «Про 

Вищу раду правосуддя» спеціальну перевірку стосовно кандидатів для обрання 

членами ВРП відповідними з’їздами або конференцією уповноважений здійснювати 

секретаріат ВРП. Разом з тим, не зрозумілим є порядок розгляду даного питання та 

не визначено посадової особи, уповноваженої затверджувати остаточний висновок 

за результатами проведення такої перевірки. Зазначені питання не розкриті і в 

Регламенті Вищої ради правосуддя [187]. 

Щодо обрання ВРУ кандидатів до ВРП ситуація є ще більш невизначеною. 

Так, порядок обрання членів зазначеного органу ВРУ конкретизовано у статті 208
1
 

Регламенту Верховної Ради України [172], проте в ньому взагалі немає жодної 

згадки про проведення спеціальної перевірки щодо кандидатів. Можна припустити, 

що законодавець під спеціальною перевіркою мав на увазі положення частини п’ятої 

даної статті, в якій зазначено, що Комітет, до предмета відання якого належать 

питання правосуддя, розглядає документи, подані з пропозиціями депутатських 

фракцій (депутатських груп), і попередньо обговорює питання щодо їх відповідності 
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вимогам, встановленим ЗУ «Про Вищу раду правосуддя», та подає на розгляд ВРУ 

рекомендацію з висновками щодо кожного кандидата.  

Найбільше запитань до порядку проведення спеціальної перевірки кандидатів 

для призначення до ВРП Президентом України, адже відповідне Положення досі не 

затверджене, тому не зрозуміло яка ж процедура відбору кандидатів буде 

передбачена. Загалом, станом на 03.04.2017 чинним є Указ Президента України від 

13.03.2015 № 141/2015 «Про Положення про проведення відкритого конкурсу з 

добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої 

ради юстиції» [164]. Наразі, дане положення не відповідає чинному законодавству 

України. Крім того, в силу приписів частини третьої статті 131 Конституції України 

порядок обрання (призначення) на посади членів ВРП визначається законом. Відтак, 

положення частини дев’ятої статті 9 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» суперечить 

Конституції України. Переконані, що з метою унеможливлення впливу на ВРП та 

гарантування призначення на посади її членів незалежних осіб, приведення 

положень чинного законодавства у відповідність до імперативних приписів 

Основного Закону, процедура призначення повинна бути передбачена у 

спеціальному законі, яким є ЗУ «Про Вищу раду правосуддя». В іншому випадку 

існує ризик зловживань зі сторони глави держави, адже він має право фактично 

самостійно визначати процедуру призначення на посади членів, про що вказують 

52 % опитаних адвокатів та 47 % суддів (додаток 2 табл. 2.16).  

З тим щоб поставити всіх кандидатів для обрання (призначення) членами ВРП 

з’їздами, конференцією, парламентом чи Президентом України необхідно 

уніфікувати вимоги до проведення спеціальної перевірки стосовно зазначених 

кандидатів. З цією метою пропонується доповнити ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» 

новою статтею в редакції: 

«Стаття 91. Порядок проведення спеціальної перевірки щодо кандидатів на 

посаду члена Вищої ради правосуддя 

1. Для проведення спеціальної перевірки стосовно кандидатів для обрання 

(призначення) членами Вищої ради правосуддя відповідними з’їздами або 

конференцією, Верховною радою України, Президентом України відповідно 
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секретаріат Вищої ради правосуддя, Апарат Верховної ради України та 

Адміністрація Президента України не пізніше трьох робочих днів після 

надходження заяви та інших документів, передбачених частиною першою статті 8 

цього Закону, надсилає до уповноважених органів запити про перевірку поданих 

відомостей щодо вказаних осіб. Зазначені запити підписує керівник секретаріату 

Вищої ради правосуддя, керівник Апарату Верховної ради України, Голова 

Адміністрації Президента України або їх заступники відповідно. 

2. Фізичні та юридичні особи мають право подавати до секретаріату Вищої 

ради правосуддя, Апарату Верховної ради України та Адміністрації Президента 

України інформацію щодо кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя. 

3. На підставі одержаної інформації секретаріат Вищої ради правосуддя, 

Апарат Верховної ради України та Адміністрація Президента України готує 

висновок про результати проведення спеціальної перевірки стосовно кожного 

кандидата окремо. Зазначені висновки підписує керівник секретаріату Вищої ради 

правосуддя, керівник Апарату Верховної ради України, Голова Адміністрації 

Президента України або їх заступники відповідно.  

Висновки про результати проведення спеціальної перевірки підлягають 

опублікуванню не пізніше наступного робочого дня після їх підписання на 

офіційних веб-сайтах зазначених органів. 

4. За результатами спеціальної перевірки секретаріат Вищої ради правосуддя, 

Апарат Верховної ради України та Адміністрація Президента України формує 

переліки кандидатів, які невідкладно оприлюднюються на офіційних веб-сайтах 

зазначених органів.  

5. У разі одержання інформації, що може свідчити про невідповідність 

кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя установленим цим Законом 

вимогам, секретаріат Вищої ради правосуддя, Апарат Верховної ради України та 

Адміністрація Президента України повідомляє кандидата про отримання такої 

інформації не пізніше наступного робочого дня після її отримання. Кандидат на 

посаду члена Вищої ради правосуддя має право ознайомитися з цією інформацією, 

надати відповідні пояснення, спростувати та заперечити її. 
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6. За результатами розгляду інформації секретаріат Вищої ради правосуддя, 

Апарат Верховної ради України та Адміністрація Президента України ухвалює 

вмотивоване рішення про припинення подальшої участі у доборі кандидата на 

посаду члена Вищої ради правосуддя.» (додаток 1). 

Зазначену пропозицію підтримали 51 % опитаних адвокатів і 55 % суддів. 

(додаток 2 табл. 2.9).  

Для того, щоб бути обраним тим чи іншим органом до складу ВРП, кандидат 

повинен відповідати вимогам, встановленим законодавством України. Як вбачається 

з приписів статті 6 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148] законодавець передбачив 

наступні кваліфікаційні вимоги до особи, яка може бути призначена членом ВРП: 

наявність громадянства України, вік не молодше 35 років, володіння державною 

мовою, наявність вищої юридичної освіти та стажу професійної діяльності у сфері 

права не менше 15 років, належність до правничої професії, відповідність критерію 

політичної нейтральності. Окрім того, у випадку призначення членом ВРП особи із 

числа суддів, встановлено додаткові вимоги щодо перебування на посаді судді 

безстроково або наявність статусу судді у відставці. На додачу до цих вимог, члени 

ВРП повинні обіймати відповідну посаду на постійній основі, не можуть суміщати таку 

діяльність з іншою оплачуваною роботою, крім наукової, викладацької або творчої, і, 

на останок, повинні відповідати вимогам законодавства України про запобігання 

корупції. Деякі із зазначених кваліфікаційних вимог не поширюються лише на Голову 

Верховного Суду, адже він обіймає посаду члена ВРП за посадою. 

Закріплення на законодавчому рівні заборони суміщення посади члена ВРП з 

будь-якою іншою оплачуваною діяльністю позитивно оцінюється у наукових колах, та 

відповідає міжнародним стандартам у сфері правосуддя. Так, І.В. Назаров 

неодноразово зазначав, що у законодавстві України обов’язково повинна бути 

передбачена вимога про заборону суміщення інших посад із членством у ВРЮ [106]. 

Підтримуючи вищенаведену позицію, А.Л. Борко слушно зауважує, що для 

забезпечення дійсної незалежності ВРЮ необхідно, щоб всі або хоча би більшість її 

членів були незалежні, перш за все, від корпоративних інтересів, щоб їх інтереси як 

члена ВРЮ не суперечили їх професійним інтересам [20, с. 320]. Крім того, як 
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свідчить іноземний досвід формування персонального складу таких органів, як 

ВРЮ, вимога про обов’язковість обіймання посади члена такого органу на постійній 

основі є однією із ключових вимог. Наприклад, у законодавстві Італії, Іспанії, 

Португалії прямо закріплено, що члени відповідних органів виконують свої 

обов’язки на постійній основі [106]. На даній обставині наголошується і у 

Спільному висновку Венеціанської комісії та Директорату з питань співробітництва 

Генерального Директорату з прав людини та правових питань Ради Європи щодо 

ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення 

зловживань правом на оскарження», в якому йдеться про те, що «Закон повинен 

включати в себе жорсткіше регулювання питань несумісності для того, щоб 

урівноважити недосконалість складу ВРЮ. Враховуючи повноваження, надані 

ВРЮ, вона повинна працювати на постійній основі, а обрані члени, на відміну від 

членів за посадою, не повинні мати права поєднувати свою діяльність у ВРЮ з 

іншою публічною або приватною діяльністю» [203]. 

Разом з тим, положення статті 6 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148] містять і 

ряд недоліків, зокрема, під час аналізу зазначених норм, відразу привертає увагу 

невідповідність вживаної термінології загальноприйнятій, зокрема, законодавство 

України не містить визначення поняття «стаж професійної діяльності», не зрозуміло з 

якого саме моменту починається відраховуватись такий стаж, що суперечить 

конституційному принципу правової визначеності. КСУ у рішенні від 22.09.2005 року 

№ 5-рп/2005 (справа про постійне користування земельними ділянками) вказав, що із 

конституційних принципів рівності і справедливості випливає вимога визначеності, 

ясності і недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити її 

однакове застосування, не виключає необмеженості трактування у правозастосовній 

практиці і неминуче призводить до сваволі [191]. Тому з метою дотримання 

конституційного принципу правової визначеності, доцільно внести зміни до статті 6 

ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148], замінивши слова «стаж професійної 

діяльності» на словосполучення «стаж роботи» у галузі права, що буде узгоджуватись 

із чинними нормативними положеннями Кодексу законів про працю України, ЗУ «Про 

прокуратуру» [171] тощо (додаток 1). Окрім того, не зрозуміло що саме мав на увазі 
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законодавець під критерієм «належність до правничої професії» та не зрозуміло чим 

даний критерій буде відрізнятись від вимоги наявності стажу роботи у галузі права, 

якими документами підтверджуватись, тому вважаємо за необхідне його виключити. 

Крім того, в аспекті дослідження питання щодо наявності п’ятнадцятирічного 

стажу роботи як однієї із кваліфікаційних вимог, що ставляться до осіб, які можуть 

бути призначені на посаду члена ВРП, варто зазначити наступне. Дане питання є 

дискусійним. В правничих колах точиться дискусія про доцільність зменшення 

кількості років необхідного стажу роботи аж до повного її скасування [184], що 

обґрунтовується необхідністю оновлення складу ВРП та обрання до її складу молодих 

суддів та інших правників, що відповідало б інтересам судової влади.  

Вкрай важливо передбачити у законодавстві України такі кваліфікаційні вимоги 

до кандидатів у члени ВРП, які були б співмірними із завданнями та обсягом її 

компетенції, а саме вирішення питань кадрового забезпечення судів, питань 

притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, надання згоди на затримання, 

тримання під вартою та домашній арешт суддів тощо. 

Тому, вважаємо, що повна відміна вимоги щодо стажу роботи є неприпустимою, 

адже це може призвести до того, що до складу ВРП зможуть бути призначені 

некомпетентні особи, які не мають досвіду практичної діяльності, що в результаті може 

вплинути на якість та ефективність діяльності даного органу. Разом з тим, важливо 

конкретизувати момент, з якого повинен відраховуватись такий юридичний стаж 

(додаток 1).  

Порівняльне дослідження чинних кваліфікаційних вимог до особи, яка може 

бути призначена членом ВРП, із тими, що були передбачені ЗУ «Про Вищу раду 

юстиції» (втратив чинність) [151] виявляє зміни щодо нормативного регулювання 

даного питання у новому ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148]. Так, у чинному законі 

відсутня вимога проживання протягом останніх 10 років на території України, яка 

раніше була передбачена статтею 6 ЗУ «Про Вищу раду юстиції» [151]. Вважаємо, що 

подібні зміни можуть мати місце, адже останнім часом спостерігається тенденція до 

виключення подібної вимоги для різних посад, зокрема, подібна вимога відсутня до 
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кандидатів на посаду прокурора (стаття 27 ЗУ «Про прокуратуру» [171]), до кандидатів 

на посаду судді (стаття 69 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» [178]). 

Новелою ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148] є запровадження критерію 

політичної нейтральності. На думку Венеціанської комісії задля ізолювання ради 

юстиції від політики треба, щоб її члени не були членами парламенту поточного 

скликання. Венеціанська комісія також безумовно підтримує деполітизацію ради 

юстиції шляхом обрання її парламентської квоти кваліфікованою більшістю 

парламенту. Це має запобігати заповненню вакантних посад прибічниками більшості, 

яка сформувала уряд. Тут потрібен компроміс із опозицією, який вірогідніше матиме 

наслідком збалансований та професійний склад ВРЮ [54]. 

В аспекті цього варто зазначити, що за час існування та діяльності ВРЮ були 

спроби законодавчого запровадити правило, що члени ВРЮ призначаються ВРУ 

виключно з числа повноважних народних депутатів України [152]. Звісно, такі 

пропозиції зустріли шквал критики з боку професійних кіл та Головного науково-

експертного управління ВРУ, відтак не були прийняті. Тому, вважаємо запровадження 

вимоги політичної нейтральності для членів ВРП буде сприяти унеможливленню 

політизації даного органу та відповідати міжнародним стандартам, що неодноразово 

підкреслювалось у висновках Венеціанської комісії [185; 228].  

Разом з тим, варто зазначити, що положеннями ЗУ «Про Вищу раду 

правосуддя» не передбачено жодних вимог до осіб, які можуть бути призначені 

членами ВРП від юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. З 

огляду на те, що ВРП – це орган, який повинен формуватись із високопрофесійних 

та досвідчених осіб, вважаємо за доцільне передбачити у законодавстві України 

норму про те, що від з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та 

наукових установ обираються науковці за наявності наукового ступеня доктора 

філософії або доктора наук у галузі права, адже наявність наукового ступеня є 

підтвердженням наявності високої кваліфікації у сфері юриспруденції, тому 

залучення їх до складу ВРП сприятиме підвищенню рівня професіоналізму та 

об’єктивності роботи даного органу (додаток 1). 
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Щодо процедури обрання (призначення) кандидата на посаду члена Вищої 

ради правосуддя, варто зазначити, що також вона різниться залежно від суб’єкта 

призначення.  

З’їзд адвокатів України, всеукраїнська конференція прокурорів та з’їзд 

представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ 

обирають членів ВРП шляхом таємного голосування. Обраним вважається кандидат, 

який за результатами голосування отримав більшість голосів обраних делегатів 

відповідного з’їзду або конференції.  

ВРУ добір на посаду членів ВРП здійснює відкритим рейтинговим голосуванням 

по кожному кандидату окремо, і в подальшому обирає членів списком, визначеним за 

підсумками такого рейтингового голосування, відповідно до кількості вакантних посад 

відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів України від 

конституційного складу ВРУ (стаття 208
1
 Регламентy Верховної Ради України [172]). В 

аспекті цього варто звернути увагу на позицію, викладену у Остаточному висновку 

Венеціанської комісії CDL-AD(2015)027 [228] про те, що «надзвичайно важливо, щоб 

наділення Верховної Ради України такими повноваженнями не надало їй можливість 

вчиняти політичний вплив на суддів, який в цілому прагне усунути відповідна 

реформа. Із цієї причини члени ВРП, яких призначатиме парламент, повинні 

обиратися кваліфікованою більшістю голосів, що дозволить обирати кандидатів, які 

мають міжпартійну підтримку (або за допомогою інших механізмів, що 

дозволятимуть опозиції брати участь у голосуванні). Хоча Венеціанська комісія 

усвідомлює труднощі досягнення кваліфікованої більшості за наявної політичної 

ситуації в Україні, вона знову рекомендує закріпити в статті 131 положення про те, 

що двох членів ВРП обирає ВРУ «кваліфікованою більшістю».  

В свою чергу, Президент України призначає членів ВРП фактично за власним 

розсудом за умови відповідності їх загальним вимогам, що ставляться до членів даного 

органу. Глава держави реалізує надане йому повноваження з призначення двох членів 

даного органу шляхом видання відповідного указу. 

Для набуття повноважень члена ВРП недостатньо лише факту обрання 

(призначення) кандидата на посаду, адже в силу приписів частини четвертої статті 19 
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ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148] член набуває повноважень з моменту складення 

ним присяги перед органом, який його обрав або призначив. В аспекті цього варто 

звернути увагу на невдалому використанні законодавцем оціночного поняття 

«невідкладно» для визначення часових рамок для складення присяги. Доцільним було 

б передбачити більш чіткий строк (наприклад, п’ять або десять робочих днів). Більше 

того, відносно Голови Верховного Суду, який входить до складу ВРП за посадою, не 

зрозуміло за якими саме критеріями варто розцінювати складення ним присяги як 

невідкладне, а також які наслідки нескладення ним присяги протягом певного періоду. 

Хочемо погодитись з позицією, висловленою І.В. Назаровим про те, що для 

набуття повноважень у повному обсязі член ВРЮ повинен пройти три етапи: 

а) призначення членом ВРЮ; б) складання присяги члена ВРЮ; в) набуття знов 

обраним складом ВРЮ чинності [104, с. 43-44].  

Дійсно, відповідно до частини четвертої статті 19 ЗУ «Про Вищу раду 

правосуддя» [148] новообрані члени набувають повноважень не раніше дня, 

наступного за днем закінчення повноважень відповідного члена даного органу. Крім 

того, відповідно до статті 18 даного Закону ВРП є повноважною за умови обрання 

(призначення) на посаду щонайменше п’ятнадцяти членів, серед яких більшість 

становлять судді (включаючи суддів у відставці), та складення ними присяги. В аспекті 

зазначеного виникає запитання, чи враховується Голова Верховного Суду, який 

входить до складу ВРП за посадою, при обрахуванні наявності мінімальної необхідної 

кількості членів. Раніше, положеннями ЗУ «Про Вищу раду юстиції» [151] дане 

питання визначалось однозначно, статтею 16 було передбачено, що обрахунок 

здійснювався враховуючи тих осіб, які входять до ВРЮ за посадою. Наразі вважаю за 

доцільне конкретизувати цей момент у законодавстві України з тим, щоб 

унеможливити параліч діяльності даного органу через неоднозначність формулювання 

законодавчих положень. 

Наступним елементом змісту організаційно-правового забезпечення Вищої 

ради правосуддя є фінансово-економічне та матеріально-технічне забезпечення її 

діяльності. Відповідно до частини другої статті 1 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» 

[148] видатки на утримання ВРП визначаються окремим рядком у Державному 
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бюджеті України, відтак, здійснення фінансово-економічного та матеріально-

технічного забезпечення даного органу покладено на КМУ та ВРУ, адже проект 

закону про Державний бюджет на наступний рік готує уряд, а затверджує його 

парламент. (Більш детально про фінансово-економічне забезпечення діяльності ВРП 

йшлось у підрозділі 1.3. Взаємодія Вищої рали правосуддя з іншими суб’єктами 

права). 

Останнім елементом змісту організаційно-правового забезпечення ВРП є 

інформаційно-аналітичне забезпечення. Функціонування будь-якої організації 

(урядової, бізнесової чи суспільно-політичної структури) прямо і безпосередньо 

залежить від системи збирання, обробки й аналізу інформації.  Збирання, 

оброблення та інтерпретація інформації – найважливіші етапи, оскільки від 

вірогідності інформації залежить характер прийнятих рішень, а відтак – і 

ефективність управління будь-яким об’єктом [108]. Питання належного 

інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВРП варто розглядати через 

призму принципу транспарентності судової влади (складовими елементами якого є 

засади відкритості, прозорості, гласності, доступності тощо). На думку таких вчених 

як І.Є. Марочкін, І.В. Назаров транспарентність судової системи (судової влади) 

являє собою сукупність засобів і способів, що дозволяють інформувати населення 

про існування судових інстанцій, про прийняті судові рішення, а також про порядок 

діяльності судових органів та органів суддівського самоврядування [95, с. 185].  

В той же час, дотримання принципу транспарентності є важливим не лише з 

метою інформування суспільства про діяльність судової гілки влади загалом, але і 

виступає необхідною складовою забезпечення належної взаємодії органів судової 

системи між собою та з іншими органами державної влади зокрема. Вважаємо, що 

ВРП буде неспроможною здійснювати власні повноваження належним чином без 

отримання інформації, яка відповідає критеріям достовірності, об’єктивності, 

актуальності, оперативності, достатньості та ясності.  

Так, з метою забезпечення ВРП такою інформацією, законодавець встановив 

обов’язок інших органів повідомляти ВРП про ті чи інші зміни в системі судової 

влади. Зокрема, відповідно до частини другої статті 120 ЗУ «Про судоустрій і статус 
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суддів» [178] голова суду зобов’язаний повідомити ВРП про наявність підстави для 

припинення повноважень судді відповідного суду. Крім того, суд, який ухвалив 

рішення про визнання особи, яка є суддею, безвісно відсутньою або оголошення її 

померлою, визнання недієздатною або обмежено дієздатною, негайно повідомляє 

про це ВРП (частина перша статті 122 зазначеного Закону). До таких повідомлень 

уповноважені суб’єкти мають додавати документи, що підтверджують відповідні 

факти.   

Крім того, згідно приписів статті 48 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148] 

при підготовці дисциплінарної справи до розгляду Дисциплінарною палатою 

доповідач запитує та збирає додаткову інформацію і документи, матеріали, 

пояснення судді та скаржника, ознайомлюється з суддівським досьє, визначає 

свідків чи інших осіб, які підлягають виклику або запрошенню взяти участь у 

засіданні тощо. Надання на запит члена ВРП інформації також входить до 

інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВРП. Враховуючи те, що під 

час прийняття рішень члени Дисциплінарних палат оперують саме інформацією, 

отриманою з інших джерел, та з огляду на ті негативні наслідки, які може потерпіти 

суддя у разі притягнення його до дисциплінарної відповідальності, вкрай важливим 

є закріплення гарантій надання на запит члена ВРП об’єктивної та достовірної 

інформації. В аспекті зазначеного, позитивним є встановлення на законодавчому 

рівні відповідальності (адміністративної та кримінальної) за невиконання законних 

вимог ВРП, її органів або члена ВРП щодо надання інформації або документів, або 

надання завідомо неправдивої інформації на їх запит, що є запобіжником, 

превентивним заходом від порушень з боку суб’єктів надання такої інформації.  

З огляду на викладене, можна диференціювати інформаційно-аналітичне 

забезпечення ВРП відповідно до суб’єктного складу:  

1) на рівні ВРП загалом;  

2) на рівні інституційних структур ВРП (Дисциплінарні палати);  

3) на рівні секретаріату ВРП;  

4) на рівні окремих членів ВРП. 
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В аспекті досліджуваного питання варто зазначити, що у правовідносинах 

щодо інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВРП беруть участь всі 

органи державної влади, органи місцевого самоврядування, органи в системі 

правосуддя, підприємства, установи організації незалежно від форм власності, 

міжнародні організації, які зобов’язані давати відповіді на запити ВРП, а також різні 

фахівці та експерти, яких ВРП відповідно до чинного законодавства України має 

право залучати для здійснення своїх завдань та функцій.  

Окрім того, з метою вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення 

діяльності ВРП, вважаємо за необхідне встановити у законодавстві України, що в 

обов’язковому порядку до ВРП надсилаються у двох примірниках: закони та інші 

акти, прийняті ВРУ, укази та розпорядження Презадента України, постанови та 

розпорядження КМУ, офіційні тексти міжнародних договорів та угод України у 

сфері правосуддя.  
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3.2. Адміністрування Вищої ради правосуддя 

 

Поряд із організаційно-правовим забезпеченням діяльності ВРП, поняття та 

особливості якого проаналізовано у попередньому розділі, для повноти 

здійснюваного дослідження необхідно також розглянути особливості 

адміністрування даного органу. Проте, перш ніж перейти до аналізу зазначеного 

питання, задля забезпечення термінологічної чіткості та визначеності необхідно 

співвіднести (розмежувати) поняття організаційно-правового забезпечення та 

адміністрування ВРП.  

Серед науковців превалює два основні підходи до співвідношення понять 

«організаційно-правове забезпечення» та «адміністрування». Зокрема, 

В.А. Волошина ототожнює дані поняття [26, c. 166], в той час як такі вчені як 

Д.В. Примаченко, Р.В. Ігонін, О.Ю. Дудченко, І.В. Назаров їх розмежовують. 

Підтримуємо другу групу вчених, які все ж таки розмежовують поняття 

«організаційно-правове забезпечення» та «адміністрування», з огляду на таке. 

Як нами було зазначено у попередньому розділі, під організаційно-правовим 

забезпеченням діяльності ВРП слід розуміти передбачений законодавством України 

комплекс заходів нормативного, фінансового, матеріально-технічного, кадрового, 

інформаційно-консультативного характеру, спрямованих на створення умов для 

належного функціонування Вищої ради правосуддя, що здійснюються 

уповноваженими суб’єктами в межах наданої їм компетенції без втручання у 

питання її внутрішньої діяльності. Тобто, це певний зовнішній організуючий вплив 

інших суб’єктів, спрямований на організацію діяльності ВРП.  

Разом з тим, для належного функціонування зазначеного органу недостатньо 

здійснення вищеперелічених заходів, вони лише створюють базис, підґрунтя для 

функціонування органу, проте вони жодним чином не зачіпають питання 

внутрішньої структурованості ВРП, порядку управління, керівництва нею, розподіл 

управлінських повноважень між посадовими особами всередині даної структури. 

Дані питання входять до поняття «адміністрування», яке більшість вчених 

розглядають як тотожне поняттю «управління», проте яке більш чітко окреслює 
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дану сферу правовідносин. Саме тому варто дослідити питання особливостей 

здійснення адміністрування у ВРП з тим, щоб в повній мірі розкрити питання 

внутрішньої організації діяльності даного органу. 

Законодавство України не розкриває поняття «адміністрування», яке 

використовується здебільшого у науковій літературі у галузі адміністративного 

права, а також судоустрою України. В аспекті розгляду питання внутрішньої 

організації діяльності ВРП поняття «адміністрування» вживається вперше. Тому, 

будемо використовувати напрацювання інших галузей права, абстрагуючись від 

галузевих особливостей даного визначення.  

Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови 

«адміністрування» це дія за значенням «адмініструвати», яка, в свою чергу, означає 

керувати установою, організацією, підприємством і таке інше; управляти; керувати 

бюрократично, за допомогою наказів і розпоряджень замість конкретного 

керівництва [21, c. 12,13]. В свою чергу, управління – це дія за значенням управляти; 

спрямовувати діяльність, роботу кого-, чого-небудь; бути на чолі когось, чогось; 

керувати, спрямовувати хід, перебіг якогось процесу, впливати на розвиток, стан 

чого-небудь [21, с. 1511].  

У вітчизняній юридичній науці питання стосовно доцільності використання 

термінів «судове управління» та «адміністрування в суді» є дискусійним, існує два 

діаметрально протилежні підходи до співвідношення вказаних понять. Так, 

відповідно до одного з підходів, вказані терміни можна визначити як тотожні, 

враховуючи, що термін «адміністрування» у перекладі з латинської «administratio» 

означає «управління» [65, с. 139]. Прихильниками зазначеної концепції є такі вчені, 

як Д.В. Приймаченко, Р.В. Ігонін [140, с. 64-65], О.В. Саленко [195, с. 104], 

В.В. Калініченко [65, с. 139], В.А. Волошина [26, с. 166] та інші. Зокрема, 

В.В. Калініченко стверджує, що у вузькому значенні поняття «судове управління» 

означає комплексну організацію суддями, які обіймають адміністративні посади та 

апаратом суду відповідних організаційних заходів, спрямованих на забезпечення 

високої ефективності діяльності судів та належне функціонування системи 

правосуддя [65, с. 139].  
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Однак, згідно з іншим підходом, ці поняття різняться за своєю суттю, а отже 

не можуть використовуватися як синоніми. Прихильником останнього підходу є 

Н.І. Глазунова, яка стверджує, що історично державне управління виникло перш за 

все як загальне політичне керівництво і регулювання (у формі ідеологічного впливу 

і контролю). В свою чергу, державне адміністрування – це власне практична 

діяльність державних органів, технологічний процес підготовки, прийняття і 

виконання управлінських рішень у сукупності методів і засобів, за допомогою яких 

вирішуються завдання держави і її структур різного рівня, здійснюється прямий, 

систематичний і цілеспрямований вплив органів управління на підвідомчі їм органи 

та об’єкти на основі адміністративної відповідальності за виконання рішень [34, 

с. 10]. 

Використовуючи теоретичний підхід Н.І. Глазунової, вчений О.Ю. Дудченко 

також обґрунтовує необхідність розмежування понять «судове управління» та 

«адміністрування в суді», наголошуючи на тому, що управління – це упорядкування 

системи, в той час як адміністрування – це керування конкретними, окремими 

елементами цієї системи. [48, с. 140-142]. Разом з тим, під поняттям 

«адміністрування в судовій системі» О. Ю. Дудченко розглядає власне практичну 

діяльність осіб, що займають адміністративні посади в судовій системі, яка полягає в 

технологічному процесі підготовки прийняття і виконання управлінських рішень 

спрямованих на забезпечення належного функціонування суду з метою забезпечення 

ефективного здійснення правосуддя [49].  

Вважаємо більш обґрунтованою позицію тих вчених, які розмежовують 

поняття «управління» та «адміністрування». Більш того, цілком слушною вважаємо 

думку І.В. Назарова, який стверджує, що термін «судове управління» може ставити 

під сумнів незалежність і самостійність судових органів під час виконання 

покладених на них завдань, а тому такі терміни як «судове адміністрування», так і 

«адміністрування в суді» для більш чіткого визначення суб’єкта управлінських 

повноважень є більш «толерантні» порівняно з «судовим управлінням» [105, с. 10]. 

Повністю підтримуючи наведений вище підхід, вважаємо його актуальним і 

стосовно адміністрування ВРП, яка покликана забезпечувати та гарантувати 
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незалежність судової гілки влади, відтак і сама повинна бути незалежним органом, 

приймати справедливі та неупереджені рішення, мати чітку структуру та розподіл 

повноважень. 

В аспекті здійснення дослідження питання відмежування поняття 

«управління» («адміністрування») органами судової влади від суміжних категорій 

Приймаченко Д.В. та Ігонін Р.В. обстоюють думку про те, що термін «судове 

управління» має застосовуватися лише у позапроцесуальному значенні, тобто може 

вживатися винятково у ракурсі реалізації суддівськими органами чи суддями, що 

перебувають на адміністративних посадах, адміністративно-організаційних 

повноважень у сфері організації діяльності суду. Вчені стверджують, що поняття 

«судове управління» виражає «внутрішній» управлінський процес, який 

реалізується органами чи посадовими особами судової влади у рамках системи 

органів судової влади. В той же час поняття організаційного забезпечення органів 

судової влади є зовнішнім  управлінським процесом, який скеровується у сферу 

створення і підтримання необхідних умов для функціонування суду, а не на сам суд 

[140, с. 64-65]. 

Аналогічний підхід щодо розмежування понять «організаційно-правове 

забезпечення» як зовнішньої діяльності та «адміністрування» як внутрішньої 

діяльності підтримуємо і ми у даному дослідженні. 

В.В. Калініченко, здійснюючи дослідження особливостей здійснення 

діяльності у Вищим господарським судом України, термін «адміністрування» у 

зазначеному органі визначає як сукупність управлінських впливів зборів ВГСУ, 

голови та керівника апарату ВГСУ, спрямована на задоволення внутрішніх 

організаційних потреб суду, не втручаючись у процесуальні питання вирішення 

конкретної справи, разом з тим спрямованих на забезпечення належного 

функціонування ВГСУ як суду касаційної інстанції з метою забезпечення якісного 

здійснення правосуддя у господарських справах [65, с. 130].  

Підсумовуючи наведені визначення поняття «адміністрування», можна 

виокремити характерні ознаки даного поняття. Так, характерними ознаками 

адміністрування будь-якого органу є наступні:  
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1) адміністрування є процесом, певною активною, цілеспрямованою 

діяльністю;  

2) метою адміністрування є забезпечення належного та ефективного 

виконання завдань, покладених на відповідний орган;  

3) суб’єктами адміністрування є посадові особи відповідного органу, тобто 

суб’єкт є внутрішнім; об’єктом є відносини, що виникають під час здійснення своєї 

діяльності органом;  

4) адмініструванню характерними є правовідносини підлеглості і 

підпорядкування, тобто ієрархічність, чітка структурованість органу, розподіл 

повноважень між окремими структурними елементами цілого;  

5) діяльність з адміністрування супроводжується підготовкою, прийняттям та 

реалізацією певних управлінських рішень всередині органу (наказів та 

розпоряджень);  

6) неможливість втручання інших державних органів та їх посадових осіб у 

процес адміністрування конкретного органу державної влади, тобто належне 

адміністрування слугує гарантією незалежності органу, попередження втручання у 

його діяльність. 

Отже, адміністрування ВРП можна визначити як цілеспрямовану, внутрішньо 

організуючу, управлінську та контрольну діяльність осіб, які обіймають 

адміністративні посади у ВРП, до компетенції яких належить прийняття 

управлінських рішень, яка спрямована на забезпечення належного та ефективного 

функціонування даного органу з метою виконання покладених на нього завдань. 

Саме належне адміністрування ВРП виступає гарантією забезпечення незалежності 

даного органу.  

Положеннями ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148] та інших законодавчих 

актів України чітко не визначено, які саме посадові особи виступають суб’єктами 

адміністрування у ВРП. Тому спершу проаналізуємо наукові підходи до визначення 

суб’єктного складу адміністрування у судах . 

Так, О.Ю. Дудченко, розглядаючи питання адміністрування в судовій системі, 

визначає суб’єктами адміністрування виключно осіб, які обіймають адміністративні 
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посади в суді [49, с. 8]. На думку вченого, адміністративною посадою судовій 

системі України є визначений законом та штатним розкладом структурний елемент 

суду (як державного органу), якому відповідає юридично встановлений комплекс 

прав та обов’язків (повноважень) щодо організаційного керівництва в суді з метою 

забезпечення здійснення ефективного правосуддя [50, с. 253].  

В свою чергу, О.В. Саленко обстоює думку про те, що функцію судового 

управління (адміністрування) в межах окремого суду покладено на голову суду, 

апарат суду та безпосередньо на керівника апарату суду [195, c. 123]. Вчена 

підтримує позицію, що адміністративними посадами є ті посади, яким властиві 

управлінські, тобто адміністративні повноваження. Для адміністративної посади 

властивим є не будь-який комплекс прав та обов’язків, а саме такий, що 

притаманний керівникові та направлений на організаційне керівництво. Зазначені 

повноваження як правило мають загальний характер та поширюються на всі 

позапроцесуальні відносини [195, c. 123]. Отже, серед суб’єктів адміністрування 

судів О.В. Саленко виокремлює, окрім голови та керівника апарату суду, також і сам 

апарат суду [195, с. 118], проте не згадуючи при цьому посади заступників голови. 

Зазначений підхід вважаємо помилковим з огляду на таке. 

Виключний перелік адміністративних посад у судах встановлений приписами 

частини першої статті 20 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» [178], відповідно до 

яких адміністративними посадами в суді є посади голови суду та заступника 

(заступників) голови суду. Разом з тим, у ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148] 

відсутня будь-яка згадка про те, які саме посади відносяться до адміністративних. 

Йдеться лише про адміністративні повноваження Голови даного органу (частина 

сьома статті 22 зазначеного Закону). Тому, для того, щоб визначитись які посади 

слід відносити до адміністративних, необхідно визначити на які з них в сукупності 

покладено виконання функцій з управління діяльністю ВРП та контролю за 

виконанням управлінських рішень. 

Як нами уже було зазначено у попередніх розділах, функції посадової особи 

можна визначити як основні напрями її діяльності, у яких виражається цільове 
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призначення, та з якими прямо пов’язані обсяг і зміст владних повноважень, що 

здійснюються цими суб’єктами.   

Стосовно функцій адміністративних посад в судовій системі, то у найбільш 

загальному розумінні – це певні організаційні дії, конкретні напрямки 

адміністративного впливу суб’єкта адміністрування на об’єкт адміністрування, в 

яких і за допомогою яких розкривається загальний зміст організаційної діяльності в 

суді. Ці функції мають особливий характер. Їх головна особливість полягає в тому, 

що здійснювана діяльність носить внутрішньо організаційний характер, тобто 

спрямована, більшою мірою, всередину підвідомчої системи для створення 

необхідних умов її функціонування [50, с. 254]. З вищенаведеного можна зробити 

висновок, що функціями, притаманними адміністративним посадам, є управлінська 

та контрольна функції. Як правило, адміністративні посади займають керівники. 

З аналізу повноважень структурних одиниць ВРП можна дійти висновку про 

те, що управлінськими та контрольними повноваженнями у їх сукупності наділені 

лише Голова ВРП (його заступник), та керівник секретаріату (його заступники), 

адже лише зазначені посадові особи наділені повноваженнями з керівництва ВРП, 

мають право приймати обов’язкові до виконання управлінські рішення (накази та 

розпорядження) та здійснювати контроль за їх виконанням. 

З огляду на вищевикладене, варто проаналізувати вимоги, порядок 

призначення та обсяг повноважень Голови ВРП, керівника секретаріату та їх 

заступників, адже вони є суб’єктами адміністрування зазначеного органу. 

Перш за все, хочемо акцентувати увагу на вимогах до Голови ради, які 

ставляться Венеціанською комісією. Так, відповідно до її рекомендацій необхідно 

забезпечити, щоб в раді юстиції головувала безстороння і далека від партійної 

політики особа. Отже, в парламентських системах, де президент  переважно 

наділений формальними повноваженнями, ніщо не заважає його головуванню в раді 

юстиції, але в (напів) президентських парламентських системах голову ради юстиції 

мала б обирати сама рада з числа тих її членів, які не представляють судову владу. 

Такий порядок урівноважив би необхідну незалежність голови ради і потребу в 

уникненні можливих корпоративних тенденцій всередині ради [54]. 
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Тому, вважаємо позитивними положення статті 22 ЗУ «Про Вищу раду 

правосуддя» [148], згідно з якими Голова ВРП обирається на засіданні таємним 

голосуванням більшістю від конституційного складу ВРП з числа її членів строком 

на два роки. Тобто, для того, щоб обрати Голову, необхідно, щоб за кандидатуру 

проголосувало щонайменше одинадцять членів ВРП. Більш детально процедура 

обрання та призначення на посаду Голови виписана у Регламенті Вищої ради 

правосуддя [187]. Так, згідно з приписами пункту 2.1. Регламенту Голова та його 

заступник обираються не пізніше десяти днів з дня, коли посада стала вільною. 

Існує два легальні варіанти висування кандидатів на посаду Голови зазначеного 

органу: по-перше, самовисування; по-друге, шляхом подання пропозиції щодо 

кандидатури іншим членом. 

Повноваження Голови Вищої ради правосуддя, передбачені статтею 22 

ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148], можна систематизувати у наступні групи за 

функціональним призначенням: 

1) організаційні повноваження (організація роботи ВРП, призначення 

засідань та головування на них; перевірка наявності кворуму; відкрита та закриття 

засідання; оголошення проекту порядку денного, винесення на обговорення 

пропозицій, які вносяться членами; координація роботи органів ВРП); 

2) управлінські та контрольні повноваження (підписання ухвалених ВРП 

актів, протоколів засідань; загальне керівництво секретаріатом ВРП; погодження 

призначення на посади та звільнення з посад працівників секретаріату, застосування 

до них заходів заохочення, дисциплінарного впливу, вирішення або порушення в 

установленому порядку питання про присвоєння рангів державним службовцям 

секретаріату ВРП); 

3) повноваження у сфері фінансового забезпечення ВРП (розпорядження 

бюджетними асигнуваннями на утримання і забезпечення діяльності ВРП); 

4) представницькі повноваження (представництво ВРП у відносинах з 

іншими органами та установами у системі правосуддя, органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, 

органами влади іноземних держав та міжнародними організаціями); 
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5) повноваження у сфері формування суддівського корпусу (направлення 

Президентові України подання ВРП про призначення судді на посаду); 

6) інші повноваження, визначені законом. 

Стосовно заступника Голови ВРП варто зазначити, що процедура його 

обрання аналогічна тій, що передбачена для Голови, проте з однією лише ремаркою, 

що кандидатуру на посаду заступника подає Голова, самовисування на посаду 

заступника Голови ВРП є неможливим.  

Варто зазначити, що повноваження заступника Голови ВРП детально не 

розписані. Відповідно до статті 23 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148], 

пункту 6.3. Регламенту Вищої раді правосуддя [187] заступник Голови виконує 

обов’язки та повноваження Голови ВРП у разі його відсутності, забезпечує 

підготовку справ до розгляду та здійснює інші повноваження, визначені законом та 

Регламентом Вищої ради правосуддя, зокрема, письмово фіксує результати 

голосування під час прийняття рішень Радою та надає їх за своїм підписом 

секретарю засідання для занесення до протоколу засідання тощо. Отже, основним 

функціональним призначенням заступника Голови даного органу є забезпечення 

сталого, стабільного керівництва, особливо під час відсутності Голови, а також 

виконання допоміжної функції у роботі Голови. 

Наступними важливими суб’єктами системи адміністрування ВРП виступають 

керівник секретаріату та його заступники. Керівник секретаріату несе персональну 

відповідальність за належне організаційне забезпечення ВРП та всіх її структурних 

підрозділів, а також функціонування автоматизованої системи документообігу. 

Керівник секретаріату розподіляє обов’язки між працівниками секретаріату і 

забезпечує дотримання трудової дисципліни. 

В силу приписів частини третьої статті 27 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» 

[148] керівник секретаріату та його заступники призначаються на посади та 

звільняються з посад ВРП у порядку, встановленому законодавством про державну 

службу, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Відповідно до 

нормативних положень частини другої статті 6 ЗУ «Про державну службу» [155] 

посади керівника секретаріату ВРП та його заступників відносяться до посад 
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державної служби категорії «А» (вищий корпус державної служби). Процедура 

призначення деталізована у статті 91 зазначеного закону, в якій закріплене правило 

про те, що керівник секретаріату ВРП призначаються на посаду в порядку, 

визначеному законом, за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної 

служби за результатами конкурсного відбору. Процедура призначення керівника 

секретаріату ВРП та його заступників, закріплена у статті 27 ЗУ «Про Вищу раду 

правосуддя» [148] та статтях 22-29 ЗУ «Про державну службу» [155], є складною та 

включає в себе багато етапів.  

Керівник секретаріату очолює секретаріат, на який покладено обов’язки щодо 

організаційного, правового, аналітичного, інформаційно-довідкового та 

матеріально-технічного забезпеченні діяльності ВРП та її органів. У коло обов’язків 

керівника секретаріату входять загалом керівництво секретаріатом, організація та 

ведення документообігу, управління інформаційними потоками тощо. Детально 

повноваження керівника секретаріату та його заступників виписані у Положенні про 

секретаріат Вищої ради правосуддя, затверджене рішенням ВРП від 23.03.2017 

№ 579/0/15-17[136]. Всі повноваження керівника секретаріату Вищої ради 

правосуддя можна класифікувати залежно від функціонального призначення, а саме: 

1) організаційні повноваження (організація роботи секретаріату, координація 

діяльності усіх його структурних підрозділів, затвердження положень про 

структурні підрозділи секретаріату та посадові інструкції їх працівників, тощо); 

2) кадрові повноваження (призначення громадян, які пройшли конкурсний 

відбір, на вакантні посади державної служби категорії «Б» і «В», присвоєння рангів 

державним службовцям; забезпечення підвищення кваліфікації працівників, тощо); 

3) повноваження щодо дисциплінарної відповідальності працівників 

(утворення дисциплінарної комісії стосовно державних службовців категорії «Б» і 

«В», розглядає скарги на їх дії та бездіяльність); 

4) управлінські та контрольні повноваження (контроль за дотриманням 

виконавської та службової дисципліни працівників, контроль за виконанням 

структурними підрозділами секретаріату покладених на них завдань та дотриманням 
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ними законів України та інших нормативно-правових актів, виконання ними 

доручень тощо); 

5) інформаційно-аналітичні повноваження (забезпечення підготовки 

аналітичних довідок, іншої інформації для Голови ВРП, його заступників та членів, 

організація підготовки проектів актів ВРП та її органів, візування відповідних 

проектів актів та доручень, тощо); 

6) представницькі повноваження (представництво ВРП у відносинах з 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами судової 

влади, підприємствами, установами, організаціями); 

7) інші повноваження. 

Згідно з приписами пункту 4.6 Положення про секретаріат Вищої ради 

правосуддя керівник секретаріату має трьох заступників, два з яких є начальниками 

управлінь. Обов’язки заступників керівника секретаріату та розподіл між ними 

повноважень на час своєї відсутності визначає керівник секретаріату [136].  

Відповідно до пункту 4.3 Положення про секретаріат Вищої ради правосуддя 

особа, яка претендує на зайняття посади керівника секретаріату ВРП має 

відповідати чітко визначеним законодавством України кваліфікаційним вимогам 

[136]. В свою сергу, спеціальним ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148] не 

передбачено жодних особливих кваліфікаційних вимог до керівника секретаріату, в 

той час як законодавством України передбачені загальні вимоги до державних 

службовців категорії «А», до яких і відносяться посади керівника секретаріату та 

його заступників. Так, на зазначені посади може бути призначено повнолітнього 

громадянина України, який вільно володіє державною мовою та якому присвоєно 

ступінь вищої освіти не нижче магістра, який має загальний стаж роботи не менше 

семи років; досвід роботи на посадах державної служби категорій «А» чи «Б» або на 

посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого 

самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері не менш 

як три роки; вільно володіє державною мовою, а також іноземною мовою, яка є 

однією з офіційних мов Ради Європи (статті 19, 20 [148]). 
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В аспекті дослідження питання адміністрування ВРП варто зазначити, що 

належному здійсненню управлінської функції сприяє оптимальна структура даного 

органу. Саме злагоджена робота кожного структурного підрозділу та правильний 

розподіл повноважень між ними є однією із умов належного та ефективного 

функціонування ВРП в цілому, відтак доцільно розглянути структуру даного органу 

більш детально. 

Так, згідно з нормативними положеннями діючого ЗУ «Про Вищу раду 

правосуддя» [148], окрім Голови даного органу, керівника секретаріату та їх 

заступників, до структури ВРП входять:  

1) секретаріат ВРП;  

2) Дисциплінарні палати ВРП та їх члени;  

3) служба інспекторів ВРП;  

4) Комісія з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя;  

5) інші органи, які створюються ВРП для виконання повноважень, 

передбачених Конституцією та законами України. 

Проаналізуємо особливості нормативного регулювання кожного із названих 

структурних підрозділів окремо. Так, діяльність секретаріату спрямована на 

забезпечення належного функціонування ВРП та її органів шляхом виконання 

організаційного, матеріально-технічного, інформаційно-аналітичного іншого 

забезпечення. Варто зазначити, що ефективність роботи ВРП залежить саме від 

діяльності її секретаріату, адже без належної організації роботи всіх органів та 

структурних підрозділів неможливою буде належна реалізація функцій та завдань, 

покладених на ВРП та її органи. 

Хочемо звернути увагу на те, що ні наукові джерела, ні законодавство України 

не дають нам чіткого визначення поняття «секретаріат», тому вважаємо за доцільне 

здійснити доктринальне дослідження та дати визначення даного поняття.  

Перш за все варто зазначити, що у законодавстві України, як правило, 

вживаються два терміни для позначення персоналу фахівців державного органу, на 

яких покладено виконання допоміжних функцій, зокрема, «апарат» або 

«секретаріат» органу. Термін «секретаріат» (з лат. secretariatum – контора секретаря) 
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визначають як виборний орган або адміністративний відділ в установі, організації, 

на конференції, з’їзді, який здійснює керівництво поточною роботою або виконує 

організаційно-технічні функції, або як сукупність співробітників такого органу, 

відділу [199, c. 32-33]. В свою чергу поняття «апарат» (з лат. apparatus – 

устаткування) визначається як установа або сукупність установ, що обслуговують 

певну галузь управління, господарства, або як сукупність працівників установи 

(організації), її штат. 

З наведених визначень, що містяться у Юридичному словнику можна зробити 

висновок, що дані поняття є синонімами та використовуються для позначення штату 

працівників певного органу, на яких покладено виконання допоміжних 

функціональних обов’язків для забезпечення належного функціонування органу та 

реалізації покладених на нього завдань. З огляду на те, що поняття «апарат» та 

«секретаріат» органу є синонімічними, доцільно проаналізувати доктринальні 

визначення поняття «апарат», які використовуються на сьогодні з тим, щоб 

визначити сутнісні ознаки поняття «секретаріат» ВРП. 

Так, В.Б. Авер’янов визначає апарат органу як організаційне утворення, 

головним призначенням якого є створення усіх необхідних умов для ефективної 

реалізації органом наданих йому повноважень, хоча сам по собі «апарат» виконує 

певні владно-розпорядчі дії, вони мають виключно внутрішньо організаційну 

спрямованість та характер [199, с. 34]. 

Згідно з визначенням, яке міститься в Указі Президента України від 22.07.1998 

№ 810/98 «Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в 

Україні» [161] апарат органів виконавчої влади – це організаційно поєднана 

сукупність структурних підрозділів і посад, які призначені для здійснення 

консультативних чи обслуговуючих функцій щодо виконання відповідними органам 

закріплених за ними повноважень (компетенції). До особового (персонального) 

складу апарату органів виконавчої влади відносяться державні службовці та інші 

працівники апарату. Крім того, вирішуючи питання про відповідність деяких 

положень ЗУ «Про Вищу раду юстиції» приписам Основного Закону, КСУ дав 

визначення поняття «апарату» як внутрішньо організованої, відособленої сукупності 
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державних службовців, на яких законами або іншими нормативно-правовими 

актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-

дорадчих функцій [189]. 

З наведених вище визначень можна виділити сутнісні ознаки поняття «апарат» 

(«секретаріат») державного органу:  

1) наявність штату працівників (державних службовців та інших працівників), 

які працюють в державному органі;  

2) структурованість, тобто наявність управлінь та відділів, які мають чітку 

ієрархію, а також розподіл виконавчо-розпорядчих повноважень за відповідними 

категоріями посад;  

3) допоміжний характер діяльності, тобто виконання функцій внутрішньо-

організаційної спрямованості, які створюють матеріальну основу для прийняття 

владних рішень;  

4) завданням діяльності є створення організаційних умов для належного 

здійснення повноважень державного органу, супроводження її діяльності на всіх 

етапах; 

5) постійний та систематичний характер діяльності;  

6) очолюється керівником. 

З огляду на вищевикладене, секретаріат ВРП можна визначити як 

організаційно поєднану сукупність управлінь та відділів, які мають внутрішню 

ієрархічну структуру, включають штат працівників (в тому числі державних 

службовців) на чолі з керівником, діяльність яких спрямована на забезпечення 

безперебійного функціонування ВРП шляхом виконання консультативних та 

обслуговуючих функцій, здійснення організаційного, науково-аналітичного, 

інформаційно-довідкового, матеріально-технічного та іншого забезпечення 

зазначеного органу. 

На своєму засіданні ВРП затвердила штатний розпис на 2017 рік, яким 

затвердила власний штат у кількості 321 штатна одиниця [160]. 

В свою чергу, згідно з рішенням ВРП від 23.03.2017 № № 576/0/15-17 «Про 

затвердження граничної чисельності працівників та структури секретаріату Вищої 
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ради правосуддя» [157] закріплено досить таки розгалужену структуру секретаріату 

зазначеного органу, зокрема, до його складу входять наступні одиниці: Керівник 

секретаріату ВРП та його заступник; Служба інспекторів ВРП, її керівник; 

управління з питань суддівської кар’єри; Управління з питань відповідальності 

суддів і прокурорів; Управління з питань забезпечення незалежності суддів та 

авторитету правосуддя; Управління стратегічного планування та аналізу 

забезпечення діяльності системи правосуддя; Управління організаційно-

протокольного забезпечення діяльності Вищої ради правосуддя; Правове 

управління; Фінансово-економічне управління; Управління по роботі з персоналом; 

Управління по роботі зі зверненнями, запитами на інформацію та забезпечення 

організації особистого прийому громадян; Управління документального 

забезпечення; Управління інформації та забезпечення комунікаційної діяльності; 

Управління з питань управління майном та контролю за його використанням; 

Управління інформаційних технологій та захисту інформації; Відділ міжнародного 

співробітництва; Відділ статистично-аналітичної роботи; Відділ контролю та 

організаційної роботи секретаріату; Сектор внутрішнього аудиту; Головний 

спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції. 

Функціональні обов’язки, що покладено на відповідні управління та відділи 

секретаріату ВРП, деталізовано у Положенні про секретаріат Вищої ради 

правосуддя [136], відповідно до приписів якого на секретаріат покладається 

виконання таких обов’язків як підготовка проектів усіх актів; підготовка матеріалів 

до розгляду ВРП, її членами; представництво інтересів ВРП в судах та у відносинах 

з іншими органами влади; здійснення фіксування засідань технічними засобами та 

ведення протоколів тощо.  

Наступними структурними одиницями ВРП є її Дисциплінарні палати, на які 

покладено функції з розгляду справ щодо дисциплінарної відповідальності суддів. 

На відміну від ЗУ «Про Вищу раду юстиції» (втратив чинність) [151], який 

передбачав у структурі ВРЮ одну дисциплінарну секцію для здійснення 

дисциплінарного провадження, розгляду скарг на рішення про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності і прийняття рішення про порушення суддями і 
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прокурорами вимог щодо несумісності, приписами статті 108 ЗУ «Про судоустрій і 

статус суддів» [178] та частини другої статті 42, 29 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» 

[148] передбачено право ВРП приймати рішення про створення з числа її членів 

необмежену кількість Дисциплінарних палат. Разом з тим, до складу кожної 

Дисциплінарної палати входить щонайменше чотири члени ВРП; при формуванні 

Дисциплінарних палат ВРП має забезпечити, щоб щонайменше половина, а якщо це 

неможливо – принаймні значна частина членів кожної Дисциплінарної палати були 

суддями або суддями у відставці. Подібне формулювання законодавчих положень 

вбачається недостатньо чітким, адже поняття «значна частина» є оціночним, тому не 

зрозуміло скільки саме осіб мається на увазі, з огляду на що, вважаємо за необхідне 

конкетизувати відповідні положення законодавства України. 

На виконання вищезазначених вимог законодавства України ВРП утворила 

три Дисциплінарні палати, визначила їх кількісний склад – по чотири члени ВРП, та 

затвердила їх персональний склад [182].  

Варто звернути увагу, що функціональне навантаження на Дисциплінарні 

палати ВРП обмежено у порівнянні з дисциплінарною секцією її попередниці – 

ВРЮ. Єдиним повноваженням Дисциплінарних палат ВРП є здійснення 

дисциплінарного провадження стосовно суддів (стаття 26 ЗУ «Про Вищу раду 

правосуддя» [148]), в той час як до повноважень дисциплінарної секції ВРЮ 

відносились здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів вищих 

спеціалізованих судів та суддів ВСУ, розгляд скарг на рішення ВККСУ про 

притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів місцевих та апеляційних 

судів, а також прийняття рішення про порушення суддями і прокурорами вимог 

щодо несумісності (стаття 19 ЗУ «Про Вищу раду юстиції» [151]).  

В аспекті зазначеного варто зауважити, що Венеціанська комісія неодноразово 

наголошувала на необхідності систематизації органів, уповноважених розглядати 

питання дисциплінарної відповідальності суддів. Зокрема, у своєму Проміжному 

висновку від 24.07.2015 № 803/2015 Венеціанська комісія акцентувала, що 

паралельне існування, з одного боку ВРП, а з іншого – ВККСУ і Ради прокурорів як 

окремих органів замість спеціалізованих підрозділів ВРП утворює дуже складну 
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систему, що формує дуалізм в адміністративному управлінні судової системи та 

підвищує ризик виникнення збігів та конфліктів. Саме тому, вважаємо, що зміни, 

запроваджені в результаті проведення судової реформи 2016 року в частині 

правосуддя, позитивно позначаться на якості прийнятих рішень за результатами 

дисциплінарних проваджень стосовно суддів та слугуватимуть гарантією 

забезпечення незалежності судової влади [185]. 

Новелою законодавства України стало запровадження у структурі ВРП 

служби інспекторів, яка діє у складі секретаріату ВРП для забезпечення здійснення 

її членами своїх повноважень. Гранична чисельність працівників служби інспекторів 

затверджується Вищою радою правосуддя [148]). Серед кваліфікаційних вимог до 

кандидата на посаду інспектора ВРП законодавством України передбачено лише 

наявність вищої юридичної освіти і стажу професійної діяльності у сфері права не 

менше п’яти років. Наші міжнародні партнери активно долучаються до процесу 

обговорення судової реформи загалом, та практичної реалізації положень ЗУ «Про 

Вищу раду правосуддя» зокрема. Так, під час семінару «Дисциплінарна 

відповідальність суддів в Україні» Жозе Мануель Дуро Матеус Кардозо з 

Апеляційного суду Лісабонського суддівського округу розповів, що в країнах 

Європейського Союзу, де існують служби інспекторів, такими особами переважно є 

служителі Феміди та прокурори з досвідом роботи у відповідній юрисдикції. Суддя 

зазначив, що дисциплінарний інспектор – це дуже важлива посада, яка передбачає 

виконання делікатних функцій. Людина повинна мати значний досвід і відмінно знати 

судову систему. Це дозволить їй розуміти та визначати наявність ознак 

дисциплінарного правопорушення в діях суддів [231]. 

На сьогоднішній день дана служба в повному складі ще не створена. 12 грудня 

2017 року було призначено на посаду керівника служби інспекторів ВРП, а станом на 

лютий 2018 року у Службі інспекторів працвало 20 інспекторів, з яких 5 раніше 

працювали суддями, 9 – в апараті судів, 2 – адвокатами, 4 – в секретаріатах ВРП та 

ВККС.  

Крім того, в експертному середовищі точаться дискусії про достатність наявності 

п’ятирічного стажу діяльності для інспекторів, адже в багатьох європейських країнах 
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встановлено більш жорсткі вимоги до мінімального досвіду роботи, зокрема, у Франції 

та Бельгії – 10 років, в Італії та Болгарії – 12 років, в Іспанії та Португалії – 15 років, 

крім того в Італії інспектор повинен мати досвід роботи щонайменше на рівні судді 

другої інстанції [231]. 

Незважаючи на те, що законодавчими положеннями передбачено, що правовий 

статус інспекторів визначається ЗУ «Про Вищу раду правосуддя», чітко їх правовий 

статус залишився не розкритим. З аналізу законодавства України стосовно правового 

статусу інспекторів, можна дійти висновку, що їх посади повинні відноситись до посад 

патронатної служби, адже їм характерні ознаки патронатної служби. В науковій 

літературі [90, с. 8-9; 19, с. 96; 15, с. 167] виділяють наступні характерні ознаки 

патронатної служби:  

1) допоміжний характер діяльності – специфіка діяльності патронатних 

службовців полягає у належному забезпеченні ефективної діяльності того чи іншого 

«патрона», який сформував свій відповідний апарат патронатної служби;  

2) особливий порядок обрання та припинення патронатної служби – працівник 

патронатної служби призначається на посаду без проведення конкурсу та звільняється 

одночасно із припиненням повноважень (звільнення) «патрона»;  

3) патронатна служба є службою в органі держаної влади, проте не є державною 

службою;  

4) відповідальність патронатні службовці несуть перед своїм «патроном», а не 

перед державою. 

Загалом службі інспекторів ВРП характерні практично всі вищеперелічені 

ознаки. Так, з аналізу нормативних приписів статті 27 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» 

[148] вбачається, що інспектори ВРП не є державними службовцями, разом з тим 

інспектори зобов’язані виконувати вимоги та дотримуватися обмежень, встановлених 

законодавством у сфері запобігання корупції, у тому числі подавати у визначеному 

законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування. Призначаються на посади та звільняються з посад 

інспектори Головою ВРП за поданням відповідного члена ВРП. Щодо питання чи 

несуть інспектори юридичну відповідальність за свої дії чи бездіяльність, чіткої 
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відповіді законодавство України не містить. Інспектор ВРП діє за дорученням члена 

ВРП та виконує завдання в межах повноважень члена ВРП. З метою виконання 

зазначених доручень інспектор попередньо аналізує матеріали справ, які передані 

члену ВРП за результатами автоматизованого розподілу; збирає у разі необхідності 

інформацію, документи, інші матеріали; надає пропозиції та готує проекти висновків з 

питань, які віднесені до повноважень члена ВРП; виконує інші завдання в межах 

повноважень члена ВРП. 

Під час дослідження норм статті 28 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [148] 

привертає увагу той факт, що залишилось неврегульованим питання припинення 

повноважень інспектора ВРП. Враховуючи це та з огляду на подібність статусу 

інспектора ВРП до статусу патронатного службовця, вважаємо внести відповідні зміни 

у законодавство України. З метою врегулючання зазначеного питання. Пропонуємо 

доповнити статтю 28 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» наступними нормативними 

положеннями: «Члени ВРП самостійно здійснюють добір інспекторів ВРП. Інспектори 

з питань підготовки справ до розгляду підзвітні лише відповідному члену ВРП. Посада 

інспектора ВРП належить до посад патронатної служби, особливості регулювання 

діяльності якої передбачено спеціальним Законом.» (додаток 1). Крім того, 

необхідність внесення таких змін підтримали 42 % опитаних адвокатів і 59 % суддів 

(додаток 2 табл. 2.7). 

Зауваження також викликають законодавчі положення про те, що за дорученням 

члена ВРП інспектори виконують завдання в межах повноважень члена ВРП, адже 

дана норма може тлумачитись як надання можливості члену делегувати свої 

повноваження інспектору, що суперечитиме припису про те, що член ВРП має 

виконувати власні повноваження особисто. Крім того, на законодавчому рівні 

неврегульованим залишився порядок обрання та призначення на посаду керівника 

служби інспекторів, а також співвідношення його повноважень із повноваженнями 

керівника секретаріату ВРП.  

Юристи-практики критикують встановлений законодавством України  статус 

інспекторів. Так, обґрунтовується думка про те, що інспектор – це фактично особа, яка 

реально займається реалізацією повноважень члена ВРП, бо саме вона вивчає 
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матеріали справи, надсилає запити та готує проекти рішень. Насторожує те, що 

законодавець наголосив на тому, що ця особа не є державним службовцем, отже на неї 

не розповсюджуються вимоги щодо несуміщення. Крім того, ніхто не знатиме яких 

кадрів залучить чи залучатиме ВРП до співпраці чи не буде часом конфлікту інтересів 

між цією особою і суддею, який, наприклад, в цей час розглядатиме «цікаву» для 

інспектора справу [96]. Зазначені недоліки потребують законодавчого врегулювання. 

Окрім вищенаведених структурних підрозділів, ВРП має право створювати інші 

органи для виконання повноважень, передбачених Конституцією та законами України 

(частина шоста статті 26 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя») [148]. Зі змісту зазначеної 

норми не зрозуміло про які саме органи йдеться, більше того положеннями інших 

законодавчих актів дане питання також чітко не розкрите. З огляду на зазначене, 

можемо припустити, що ВРП наділено певними дискреційними повноваженнями щодо 

вирішення питання про створення інших органів у своїй структурі. Такими органами, 

на нашу думку, є патронатні служби Голови та його заступника, що діють у складі двох 

осіб – радника та помічника, утворені рішенням ВРП від 23.03.2017 [183]. Вважаємо, 

що було б доцільно передбачити можливість створення відповідних органів у 

спеціальному законі, адже важливо забезпечувати нормативну чіткість та ясність з тим, 

щоб унеможливити зловживання органу та розширення власних повноважень через 

створювані ним органи. 

Вищенаведені структурні одиниці виступають суб’єктами забезпечення 

належного адміністрування ВРП. Разом з тим, ще однією умовою ефективного 

здійснення діяльності даною інституцією є забезпечення належної внутрішньої 

організацію діяльності її органів та структурних підрозділів, зокрема, проведення 

засідань, організація діловодства, порядок вирішення питання про відвід члена ВРП 

тощо.  

Так, для здійснення розподілу справ у ВРП, її органах діє автоматизована 

система розподілу справ (визначення члена ВРП – доповідача). Засідання ВРП 

проводяться відкрито, крім випадків, коли було прийняте рішення про проведення 

закритого засідання на підставах, передбачених законодавством України. Таке 

рішення приймається більшістю від складу ВРП чи відповідної Дисциплінарної 
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палати. Багато експертів висловлювались проти надання можливості проводити 

закриті засідання, адже саме відкритість роботи ВРП може сприяти відновленню 

авторитету правосуддя, хоча персональні дані суддів і потребують захисту [184].  

Крім того, з прийняттям ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» значно полегшено 

процедуру прийняття рішень, адже рішення ВРП ухвалюється більшістю її членів, 

які беруть участь у засіданні ВРП, якщо інше не визначено цим Законом. Тобто, за 

новими правилами достатність голосів рахується від тих, хто присутній у засіданні, 

а не від повноважного чи конституційного складу ВРП, отже прийняти бажане чи 

«необхідне» рішення стало простіше [96]. 

ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» також регулює питання  відводу члена ВРП 

(стаття 33). Зокрема, існує дві процедури відводу члена ВРП:  

1) самовідвід;  

2) відвід за заявою іншої особи.  

В обох випадках підставою є заява. Необхідними умовами задоволення заяви 

про відвід члена є:  

1) наявність вмотивованої заяви, викладеної у письмовій формі і заявленої до 

початку розгляду відповідного питання, справи;  

2) встановлення факту, що член особисто, прямо чи побічно заінтересований у 

результаті справи, є родичем особи, стосовно якої розглядається питання, або якщо 

будуть встановлені інші обставини, що викликають сумнів у його неупередженості;  

3) ухвалення рішення про відвід (самовідвід) більшістю членів ВРП, які беруть 

участь у засіданні ВРП чи її органу, шляхом голосування в нарадчій кімнаті, за 

відсутності члена ВРП, питання про відвід (самовідвід) якого вирішується.  

З вищенаведених нормативних положень вбачається, що організаційні 

питання ВРП вирішує самостійно. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Організаційно-правове забезпечення діяльності ВРП – зовнішньо 

спрямована сукупність заходів, метою яких є забезпечення та гарантування 
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належних умов функціонування ВРП, які застосовуються уповноваженими на те 

суб’єктами відповідно до чинного законодавства України.  

2. Організаційно-правове забезпечення як діяльність має суб’єкта, об’єкт та 

зміст. Об’єктом організаційно-правового забезпечення визначено ВРП. Суб’єктів 

зазначеної діяльності поділено на дві групи: 1) суб’єкти владних повноважень, які 

здійснюють нормативно-правове та організаційне забезпечення діяльності ВРП 

(ВРУ, Презадент України, КМУ); 2) суб’єкти владних повноважень, які здійснюють 

виключно організаційне забезпечення діяльності ВРП (органи державної влади, 

органи місцевого самоврядування, органи суддівського самоврядування та інші 

органи та установи в системі правосуддя України, фізичні особи та підприємства, 

установи, організації незалежно від форми власності, з’їзд представників вищих 

навчальних закладів та наукових установ, міжнародні організації). 

3. Зміст організаційно-правового забезпечення діяльності ВРП становлять такі 

елементи: 1) нормативне забезпечення; 2) кадрове забезпечення; 3) фінансово-

економічне та матеріально-технічне забезпечення; 4) інформаційно-аналітичне 

забезпечення.  

4. Нормативне забезпечення діяльності ВРП полягає у прийнятті законодавчих 

актів щодо регламентації її діяльності. З огляду на аналіз процесу нормативного 

забезпечення новоствореної ВРП визначено ряд недоліків: затягування процесу 

прийняття спеціалізованого нормативного акту, що тягне до неможливості 

практичної реалізації повноважень органом; в той же час поспішне прийняття акту, 

без дотримання процедури, встановленої законодавством України, порушення 

правил законодавчої техніки, що призводить до прийняття неякісного 

законодавства. 

5. Кадрове забезпечення полягає у формуванні високопрофесійного складу 

ВРП та його апарату. Завдяки проведенню судової реформи 2016 року приведено у 

відповідність до європейських стандартів положення національного законодавства 

щодо складу зазначеного органу (не менше половини складу мають бути суддями, 

обраними такими ж суддями). Запропоновано доповнити законодавчі положення 

правилом про те, що інші суб’єкти кадрового забезпечення, окрім з’їзду суддів 
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України, не мають право призначати членів ВРП з числа суддів, що надасть 

можливість уникнути залежності таких членів від інших органів влади. 

6. Виділено етапи формування складу ВРП: 1) оголошення про початок 

прийому заяв від кандидатів на посади членів ВРП; 2) подання кандидатами на 

заміщення вакантних посад заяви щодо обрання (призначення) на посаду члена ВРП 

та інших документів, передбачених законодавством України; 3) проведення 

спеціальної перевірки стосовно кандидата; 4) обрання (призначення) кандидата на 

посаду члена ВРП; 5) складення присяги призначеним кандидатом на посаду члена 

ВРП. 

7. В рамках проведення спеціальної перевірки щодо всіх без винятку 

кандидатів на посаду члена ВРП встановлено обов’язок подання декларації 

доброчесності та декларації родинних зв’язків. З огляду на те, що наразі 

затвердженими є форми (зразки) тільки для суддів, обґрунтовано доцільність 

внесення змін до законодавства України з тим, щоб визначити ВРП органом, 

уповноваженим затверджувати форми таких декларацій для всіх кандидатів. 

8. З метою унеможливлення впливу на ВРП та гарантування призначення на 

посади її членів незалежних осіб, аргументовано необхідність встановлення 

процедури призначення членів у спеціальному законі, яким є ЗУ «Про Вищу раду 

правосуддя».  

9. Акцентовано увагу на відсутності відповідних кваліфікаційних вимог до 

кандидатів, які можуть бути обрані юридичними вищими навчальними закладами та 

науковими установами, запропоновано встановити вимогу наявності наукового 

ступеня не нижче доктора філософії у галузі права. 

10. Розмежовано поняття «організаційно-правового забезпечення діяльності 

ВРП» та «адміністрування ВРП» як зовнішнього та внутрішнього організуючого 

впливу відповідно. 

11. Адміністрування ВРП визначено як цілеспрямовану, внутрішньо 

організуючу, управлінську та контрольну діяльність осіб, які обіймають 

адміністративні посади у ВРП, до компетенції яких належить прийняття 

управлінських рішень, яка спрямована на забезпечення належного та ефективного 
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функціонування даного органу з метою виконання покладених на нього завдань. 

Саме належне адміністрування ВРП виступає гарантією забезпечення незалежності 

даного органу.  

12. Функціями адміністративних посад визначено управлінську та контрольну. 

Суб’єктами адміністрування визначено Голову ВРП, керівника секретаріату та їх 

заступників, з огляду на те, що виключно зазначені посадові особи наділені у 

сукупності повноваженнями здійснювати управління та контроль. 

14. Наведено класифікацію повноважень Голови ВРП за функціональною 

ознакою: організаційні повноваження; управлінські та контрольні повноваження; 

повноваження у сфері фінансового забезпечення ВРП; представницькі 

повноваження; повноваження у сфері формування суддівського корпусу; інші 

повноваження, визначені законом. 

12. Залежно від функціонального призначення повноваження керівника 

секретаріату ВРП поділено на групи: організаційні повноваження; кадрові 

повноваження; повноваження щодо дисциплінарної відповідальності працівників; 

управлінські та контрольні повноваження; інформаційно-аналітичні повноваження; 

представницькі повноваження; інші повноваження. 

13. Належному здійсненню управлінської функції сприяє оптимальна 

структура даного органу. Саме злагоджена робота кожного структурного підрозділу 

та правильний розподіл повноважень між ними є однією із умов належного та 

ефективного функціонування ВРП в цілому. Окрім Голови даного органу, керівника 

секретаріату та їх заступників, до структури ВРП входять: секретаріат ВРП; 

Дисциплінарні палати ВРП та її члени; служба інспекторів ВРП; Комісія з питань 

вищого корпусу державної служби в системі правосуддя; інші органи, які 

створюються ВРП для виконання повноважень, передбачених Конституцією та 

законами України. 

14. Секретаріат ВРП визначено як організаційно поєднану сукупність 

управлінь та відділів, які мають внутрішню ієрархічну структуру, включають штат 

працівників (в тому числі державних службовців) на чолі з керівником, діяльність 

яких спрямована на забезпечення безперебійного функціонування ВРП шляхом 
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виконання консультативних та обслуговуючих функцій, здійснення організаційного, 

науково-аналітичного, інформаційно-довідкового, матеріально-технічного та іншого 

забезпечення зазначеного органу. 

15. Дослідження законодавчих положень щодо створення в структурі ВРП 

нової інституції – служби інспекторів, виявило ряд недоліків у нормативному 

регулюванні, зокрема, не визначеним залишився статус інспектора, не врегульоване 

питання припинення повноважень інспектора, порядок призначення на посаду та 

звільнення керівника служби інспекторів. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Історичними етапами становлення та розвитку ВРП в Україні є: 

1) період діяльності ВРЮ (1996 – 2016 роки): а) етап конституційного закріплення 

ВРЮ (травень 1996 року – 28 червня 1996 року); б) перехідний етап (28 червня 1996 

року – 31 березня 1998 року); в) етап безпосередньої діяльності ВРЮ (31 березня 

1998 року – 30 вересня 2016 року); 2) період діяльності ВРП (2016 рік – до тепер): 

а) етап конституційного закріплення ВРП (3 березня 2015 року – 2 червня 2016 

року); б) перехідний етап (2 червня 2016 року – 15 березня 2017 року); в) етап 

безпосередньої діяльності ВРП (15 березня 2017 року – до сьогодні). 

2. Правовий статус ВРП – це складна комплексна категорія, яка охоплює 

нормативно закріплений обсяг компетенції даного суб’єкта, мету, завдання і функції 

його діяльності, а також визначає особливості взаємодії ВРП з іншими суб’єктами 

права та місце даного органу в системі органів державної влади. Обґрунтовано, що 

правовий статус ВРП включає в себе два ключові елементи: (а) це орган державної 

влади зі спеціальним статусом, який на постійній основі діє у системі правосуддя 

України; (б) це орган суддівського врядування. Піддано критиці наукові позиції 

щодо доцільності віднесення ВРП до органів суддівського самоврядування. 

3. Суддівське врядування – це процес упорядкування судової влади, який 

здійснюється незалежним держаним органом в межах покладених на нього функцій 

шляхом прийняття колегіальних рішень та ґрунтується на принципах верховенства 

права, прозорості, рівності, результативності, взаємодії з іншими державними 

інституціями, громадянським суспільством і відповідальності перед громадянами. 

4. Взаємозв’язки ВРП доцільно класифікувати за суб’єктним складом на: 

(1) органи державної влади та їх посадові особи; (2) органи місцевого 

самоврядування та їх посадові особи; (3) органи суддівського самоврядування; 

(4) органи судової влади; (5) інші інститути системи правосуддя; (6) громадськість 

та міжнародні установи та організації.  

За критерієм функціонального призначення напрямами взаємодії ВРП з 

іншими суб’єктами права є: (1) організаційне забезпечення діяльності ВРП; 
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(2) кадрове забезпечення судів; (3) забезпечення притягнення суддів і прокурорів до 

відповідальності; (4) інформаційне забезпечення ВРП; (5) нормативне забезпечення 

судової гілки влади; 6) фінансове забезпечення ВРП та інших органів судової гілки 

влади; 7) міжнародне співробітництво. 

5. Повноваження ВРП можливо диференціювати:  

– залежно від об’єкта впливу: (а) повноваження щодо суддів; (б) 

повноваження стосовно прокурорів;  

– залежно від порядку реалізації: (а) повноваження, які реалізуються шляхом 

прийняття рішення більшістю голосів від присутніх на засіданні членів; (б) 

повноваження, які реалізуються шляхом прийняття рішення більшістю від всього 

складу ВРП; (в) повноваження, які реалізуються шляхом прийняття рішення 

кваліфікованою більшістю голосів;  

– за джерелом виникнення (а) повноваження, які ВРП реалізує за ініціативою 

інших суб’єктів; (б) повноваження, які ВРП реалізує за власною ініціативою;  

– за функціональним призначенням: (а) повноваження у сфері формування 

суддівського корпусу та кар’єри суддів – участь у формуванні суддівського корпусу; 

ухвалення рішення про переведення судді з одного суду до іншого; ухвалення 

рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; ухвалення 

рішення про звільнення судді з посади; (б) повноваження щодо притягнення суддів 

та прокурорів до відповідальності – здійснення дисциплінарного провадження щодо 

суддів або прокурорів; надання згоди на затримання судді чи утримання його під 

вартою чи арештом; ухвалення рішення про тимчасове відсторонення судді від 

здійснення правосуддя; (в) повноваження щодо забезпечення незалежності суддів та 

авторитету правосуддя – ухвалення рішення стосовно порушення суддею чи 

прокурором вимог щодо несумісності; надання обов’язкових до розгляду 

консультативних висновків щодо законопроектів з питань утворення, реорганізації 

чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів, узагальнення пропозицій судів, 

органів та установ системи правосуддя стосовно законодавства щодо їх статусу та 

функціонування, судоустрою і статусу суддів; (г) повноваження у сфері 

організаційного та інформаційного забезпечення функціонування органів і установ 
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системи правосуддя – погодження кількості суддів у суді; затвердження та 

погодження визначених законодавством України нормативних актів; кадрове 

забезпечення Державної судової адміністрації України тощо. 

6. Організаційно-правове забезпечення діяльності ВРП – це зовнішньо 

спрямована сукупність заходів, метою яких є забезпечення та гарантування 

належних умов функціонування ВРП, які застосовуються уповноваженими на те 

суб’єктами відповідно до чинного законодавства України.  

Адміністрування ВРП – це цілеспрямована, внутрішньо організуюча, 

управлінська та контрольна діяльність осіб, які обіймають адміністративні посади у 

ВРП, до компетенції яких належить прийняття управлінських рішень, яка 

спрямована на забезпечення належного та ефективного функціонування даного 

органу з метою виконання покладених на нього завдань. 

Секретаріат ВРП – це організаційно поєднана сукупність управлінь та відділів, 

які мають внутрішню ієрархічну структуру, включають штат працівників (в тому 

числі державних службовців) на чолі з керівником, діяльність яких спрямована на 

забезпечення безперебійного функціонування ВРП шляхом виконання 

консультативних та обслуговуючих функцій, здійснення організаційного, науково-

аналітичного, інформаційно-довідкового, матеріально-технічного та іншого 

забезпечення ВРП. 

7. Етапами формування складу ВРП є: 1) оголошення про початок прийому 

заяв від кандидатів на посади членів ВРП; 2) подання кандидатами на заміщення 

вакантних посад заяви щодо обрання (призначення) на посаду члена ВРП та інших 

документів, передбачених законодавством України; 3) проведення спеціальної 

перевірки стосовно кандидата; 4) обрання (призначення) кандидата на посаду члена 

ВРП; 5) складення присяги призначеним кандидатом на посаду члена ВРП. 

8. Адміністративними посадами у ВРП є посади Голови ВРП, керівника 

секретаріату та їх заступників. Функціями, які відрізняють адміністративні посади 

від інших, визначено управлінську та контрольну. Наведено класифікацію 

повноважень Голови ВРП за функціональною ознакою: організаційні повноваження; 

управлінські та контрольні повноваження; повноваження у сфері фінансового 
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забезпечення ВРП; представницькі повноваження; повноваження у сфері 

формування суддівського корпусу; інші повноваження, визначені законом. В свою 

чергу, повноваження керівника секретаріату ВРП за функціональним призначенням 

поділено на групи: організаційні повноваження; кадрові повноваження; 

повноваження щодо дисциплінарної відповідальності працівників; управлінські та 

контрольні повноваження; інформаційно-аналітичні повноваження; представницькі 

повноваження; інші повноваження. 

9. Для підвищення ефективності нормативного регулювання діяльності 

ВРП, пропонується: 1) внести зміни у ст.ст. 1, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 27, 28, 64, 

68, 70, 71 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», а також доповнити його 

новими ст. ст. 91, 451; 2) внести зміни у ст.ст. 53, 82, 109, 110 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів». 
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Додаток 2 

 

Результати 

анкетування адвокатів та суддів щодо розробки теоретичних, правових та 

праксеологічних засад правового статусу Вищої ради правосуддя
1
 

 

 

Таблиця 2. 1. 

1. Як Ви вважаєте, чи відповідає міжнародним стандартам у сфері 

судочинства визначений чинним законодавством України правовий статус Вищої 

ради правосуддя як колегіального, незалежного конституційного органу 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? 

Відповідь Адвокати Судді 

 %  % 

Так 64 80 130 65 

Ні 16 20 70 35 
 
 

Таблиця 2. 2. 

2. Чи доцільно, на Вашу думку, доповнити статтю 1 Закону України «Про 

Вищу раду правосуддя» положеннями про те, що Вища рада правосуддя є органом 

державної влади … «зі спеціальним статусом, який на постійній основі діє у системі 

правосуддя України»?  

Відповідь Адвокати Судді 

 %  % 

Так 44 55 136 68 

Ні 36 45 64 32 
 

 

                                                             
1 В ході анкетування було опитано 80 адвокатів і 200 суддів. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Таблиця 2. 3. 

3. Як Ви вважаєте, чи є на сьогоднішній день Вища рада правосуддя органом, 

який в повній мірі відповідає критеріям незалежності від інших гілок влади?  

Відповідь Адвокати Судді 

 %  % 

Так 26 33 80 40 

Ні, лише de jure 54 67 120 60 

 

  

Таблиця 2. 4. 

4. Скажіть, будь ласка, чи розмежовуєте Ви поняття «орган суддівського 

самоврядування» та «орган суддівського врядування»?  

Відповідь Адвокати Судді 

 %  % 

Так 60 75 176 88 

Ні 20 25 24 12 
 

 

Таблиця 2. 5. 

5. Як Ви оцінюєте розширення функціонального навантаження та обсягу 

повноважень Вищої ради правосуддя у порівнянні із Вищою радою юстиції?   

Відповідь Адвокати Судді 

 %  % 

Позитивно 64 80 170 85 

Негативно 16 20 30 15 
 

 

Таблиця 2. 6. 

6. Як впливає, на Вашу думку, відсутність чіткого нормативного 

регламентування процедури розгляду ВРП питання про звільнення судді з посади? 

Відповідь Адвокати Судді 

 %  % 

Це не впливає на якість 

прийнятих ВРП рішень 

18 22 32 16 

Негативно 62 78 168 84 
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Таблиця 2. 7. 

7. Як Ви вважаєте, чи доцільно віднести посаду інспектора Вищої ради 

правосуддя до посад патронатної служби та внести відповідні зміни до статті 28 

Закону України «Про Вищу раду правосуддя»?  

Відповідь Адвокати Судді  

 %  % 

Так 34 42 118 59 

Ні 46 58 82 41 
 

 

Таблиця 2. 8. 

8. Як ви оцінюєте виключення зі складу Вищої ради правосуддя 

Генерального прокурора України та Міністра юстиції України?  

Відповідь Адвокати Судді 

 %  % 

Позитивно 62 77 140 70 

Негативно 18 23 60 30 
 

 

 

Таблиця 2. 9. 

9. Чи доцільно, на Вашу думку, передбачити у Законі України «Про Вищу 

раду правосуддя» чіткий порядок проведення спеціальної перевірки стосовно 

кандидатів для обрання (призначення) членом Вищої ради правосуддя?  

Відповідь Адвокати Судді 

 %  % 

Так 41 51 110 55 

Ні 39 49 90 45 
 

 

Таблиця 2. 10. 

10. Як Ви оцінюєте відміну двоетапної процедури призначення на посаду 

судді та запровадження виключно церемоніальної ролі Президента України при 

призначенні суддів на посади?  

Відповідь Адвокати Судді 

 %  % 

Позитивно 54 67 160 80 

Негативно 26 33 40 20 
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Таблиця 2. 11. 

11. Чи доцільно, на Вашу думку, виключити із приписів статті 109 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» такий вид дисциплінарного стягнення 

стосовно суддів як переведення до суду нижчого рівня?  

Відповідь Адвокати Судді 

 %  % 

Так, це підриває авторитет 

судів нижчих інстанцій. В 

жодній країні світу не існує 

такого виду дисциплінарного 

стягнення. 

36 45 140 70 

Ні 44 55 60 30 
 

 

 

Таблиця 2. 12. 

12. Яким чином позначається на практичній діяльності Вищої ради правосуддя 

вживання оціночних понять при визначенні підстав для залишення дисциплінарної 

скарги без розгляду та повернення її скаржнику, зокрема таких як «очевидно 

безпідставна скарга», «неодноразово», критеріїв визначення яких законодавчо не 

встановлено (стаття 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»)?  

Відповідь Адвокати Судді 

 %  % 

Нейтрально  36 45 96 48 

Негативно  44 55 104 52 
 

 

 

Таблиця 2. 13. 

13. Як Ви вважаєте, чи доцільно наділити Дисциплінарні палати Вищої ради 

правосуддя повноваженням самостійно ініціювати питання про втручання у 

діяльність судді щодо здійснення правосуддя у випадку, якщо під час розгляду 

питання про відкриття дисциплінарної справи було виявлено, що скарга подана з 

метою впливу на суддю щодо ухвалення ним певного судового рішення?  

Відповідь Адвокати Судді 

 %  % 

Так 43 54 120 60 

Ні 37 46 80 40 
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Таблиця 2. 14. 

14. Як Ви вважаєте, чи призвело встановлення на законодавчому рівні 

виключно процесуальних підстав для оскарження рішення Дисциплінарної палати 

або рішення Вищої ради правосуддя до порушення гарантій на апеляційне 

оскарження та касаційний перегляд справи судом? 

Відповідь Адвокати Судді 

 %  % 

Так 54 67 148 74 

Ні 26 33 52 26 
 

 
 

 

 

Таблиця 2. 15. 

15. Як Ви вважаєте, чи варто заборонити з’їзду адвокатів України, 

всеукраїнській конференції прокурорів, з’їзду представників юридичних навчальних 

закладів та наукових установ, Президенту України, Верховній Раді України обирати / 

призначати членів до ВРП із числа діючих суддів?    

Відповідь Адвокати Судді 

 %  % 

Так 46 58 98 49 

Ні 34 42 102 51 
 
 

 

 

Таблиця 2. 16. 

16. Як Ви вважаєте, чи потребує удосконалення передбачений законодавством 

України механізм призначення / обрання членів Вищої ради правосуддя на посади?  

Відповідь Адвокати Судді 

 %  % 

Так, порядок добору та 

призначення на посаду членів 

ВРП Президентом України не 

розкрито 

42 52 94 47 

Ні 38 48 106 53 
 

 

 

 

 



   252 

Таблиця 2. 17. 

17. Як Ви вважаєте, чи необхідно зменшити передбачений законодавством 

України п’ятиденний строк розгляду Вищою радою правосуддя питання про 

надання згоди на тримання судді під вартою чи його арешт до винесення 

обвинувального вироку судом? 

Відповідь Адвокати Судді 

 %  % 

Так, адже суддю може бути 

затримано  без згоди ВРП під 

час або відразу ж після 

вчинення тяжкого або особливо 

тяжкого злочину, але не більше 

ніж на 72 год 

34 42 76 38 

Ні 46 58 124 62 
 

 

 

Таблиця 2. 18. 

18. Чи погоджуєтесь Ви з тезою про те, що недоліком законодавства  України 

є відсутність чітких строків розгляду ВРП питання про втручання у діяльність судді 

щодо здійснення правосуддя та відсутність відповідальності за невиконання 

відповідних повноважень ВРП? 

Відповідь Адвокати Судді 

 %  % 

Так 50 62 148 74 

Ні 30 38 52 26 
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