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МИХАЙЛОВ О. М. 

Націона.tьний )'НівсрсJпст <<О.J:сська юри,;::щ•пш ака.J;е.tіЯ•>, 

·шстуІІник щ~кана факулn1е1у міжнаро)LНО-ІІраноних ні)tносин, 

допснг кафс.Цри а_;р..rіністрашвноrо і фінансового права, 

K3H)ll·11[3'1' ЮрИ)LИЧНИХ наук 

«ТИ. МАЛИЙ, СКАЖИ МАЛОМУ, ХАЙ МАЛИЙ МАЛОМУ 
СКАЖЕ, ХАЙ МАЛИЙ ТЕЛЯ 1/РИН'ЯЖБ>, ЛІЮ ЯК РЛЦЛ 

З ПИТАНЬ СУДОВОІРЕФОРМИ ПРОПОНУЄ ПОМІЧНИКУ 
СУДДІ <•ІІРЛЦІОВЛТИ ЗЛ ТРЬОХ» 

Су;::юву реформу в Україні започатковано в часи здобуття державної 

незалежності. Головна :\оІета на той час поляга .. 1а в тому, щоб утвердити 
су;:юву в .. 1аду як пе"Залежпу гілку в .. 1ади в рамках системи по.Jілу влади 
у демократичному суспі.1ьстві. Незважаючи па позитивні здобутки па 
JJ,J,0.\-1)' JШJ}]X)', ІІроЦСС СТаJІОШІСІІШІ ІІС:JШІСЖІІОІ'О cy,J~iBШ11LTB<l ВУкраЇІІі 

характср~пувався суІІсрсчшшістю та ІІСІJОСJІі;ювністю. ЛаJІИС~І Іннаки 
консернатиjм у rri;~xo;rax,т~o реформунанни та Gрак чіткоr·о Gаченнs.:r тоr·о, 

~rкою має Gути су,т(она система н ;rержані, rrro керуєтr-,с~r нерхоненстном 

rrpaнa. За таких оGстанин на J(ани~·і час українсnкі су;~и rr(e не ста .. rи ;rі
євим інститутом захисту прав .. 1юдини, рівень довіри до них з боку сус
пі .. lьства лишається вкрай низьким r41. 

Схвалоючи Копuепuію в.Jоскопалешrя судівшштва д.1я утверджен

ня справедливого cy.Jy в Україні відпові.Jпо до свропейських етапдар
тів Президент України визначив головні причини такого етапу: ві.Jсут
ністn cиc·r·evrнor·o й у:1r·о;rженого Gаченнs.:r ;rcиnrrror·o :щі{існенюr су,Іtоної 

рефорvrи; ненілrrоні;(ністr-, систеvrи су,т(ін :1ar'a .. rnнoї юрис,т(иr<r(іЇ НІ1МОІ'ам 
Конституції України, ви.Jам та стадіям су.Jочинства; незавершеність ре

форми процесуального права r 4]. 
Господарські суди розглядають спори за правилами, шо пе ві.Jповіда

ють сучасІІИ:.\-1 теп.Jепціям розвитку циві.lьІюго судочинства. Необхі.Jпо 
поступово паб.тппити, а потім, - постапов .. 1яс Президент України, - і 

юar·шrl r rш:лнапr н о;(ноv1у ко;tсксl норми r r.и Нl.ІІ nнor·o r r·ocr ro;rщ1chr<or·o 
ІІрОІІ,еСlН, OCI<lJihKИ \-11Ж НИ.\-1И немаЕ СУТТЕНИХ Ні,ІtМіННОСТе{і, 3У\-10НЛСНИХ 

специфікою судочинства [4]. 
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У Всрхонніі1 Ра іІі України 3арсt-:стронано «старо-но ні>) 11роскти І<ОіН1-

фіконаноІпакту: 11роскт ГПК України нііІ 12.-Іютоп)2004рокуNQ4157-

2, ннсссниі1 КМ України [бj; 11роскт ГПК України нііІ 6 Gсрс3Н}І 200Х 
року N~ 2178, внесений наро.J:ним J:епутато:\t України VI ск.rшкання 
.Ц. М. Притикаю [71; проект КГС України внесений нщю.J:НИ:\Ш J:епу
тата:\ш України VI с:к.1икюшя В. А. Боn.:::шко:и. Ю. А. Кармазіним ni.J: 16 
"lИПІІЯ 2СЮ8 року Ng 2777 [8]. 

В рамках Ра,::rи з питань судоnої реформи, шо с копсу.1ьтатишю

J1Щ1<ІіІЧИ\1 0111·аном 11ри Прслиснтоні України [5], р(нроGJІсно та на 
11очатку кнітни 2016 року кинеесно на оGюнорсНН}І [15: 16] 3Міни )·ю 
проuесуа.lЬНОГО ЗаКОНО,;:ІаВСТВа - UПК УкраЇНИ та ГПК УкраЇНИ [НОВа 

ре;шкція] [9]. 
Для nітчизпяпої паукоnо-практичної юридичної спі.1ьпоти окре:юп1 

інтерес пре.астаn.1яс тред праnаnого статусу по:\tічпика судді у частипі 

тотожності з:~ліп ,::ro ч. 3 ст. 471, ч. З ст. 48 UПК України та поnа ре,::rакuія 
ГПК УкраЇНИ ]ч. З С'І'. 61, Ч. З СТ. 62j; Иj)С;[С'І'аНСІИЄТhС>І ]J(J; 14, С. 77-7Xj, 
нс:шGаром (П}1И\Іує Ж)І·ічнс ІІро_;юнжснни у КАС України, а са\іІс: ІІО

мічник су,;:щі за доручення:\'І су.а.аі (го.1овуючого у су.аовій ко.1егії) може 

за ві.асутності секретаря су.аового засі.аання з.аійснювати його повнова

ження. Пі.а час з.аіtkнення таких повноважень по:\'Іічн:ику су,;:щі може 

бути заяn.1епо nідnід з пі,::rстаn, пере.абачепих UИ:\f Кодексшл для ni.ano
,::ry секретаря судового засі,::rаппя. Секретар судового :шсЬаппя nикопус 
oGoB'}IJI<И СУЖ)І\01"0 flOJIIOfl}I,:IIIИІ<a у ВИІІ<С:ІІ<У і1оІ·о Ві,Т(LУТІЮL"Ті. 

Проект ГПК УкраЇІІи ві,:І 12 JІютоІ·о 2004 року NQ 4157-2, вІІсссІІиі1 
КМ України 161, не ІІсрсіІGачан іІуб.ІюнанН}І Gую-.-}ІЮ1\tІ3У'Іа<.:никlнсу;(о
ноп) ІІрОІІС<.:у Gyl(I-.-}IKOI"t) ІІОННОНаЖСНЮІ. 

Проект ГПК України ні;І 6 Gсрс3ЮІ 200Х року NQ 217Х [ч. 5 ст. 7Xj, 
внесений наро.J:НИ:\f J:епутатом України VI ск.rшкання Д. М. Притикою 
[71 - вампука J:іючого КАС України у частині реr.1аментаuії виконання 

секретаря cy.aonoro засі.ааппя фупкuій nі.асутпього n судоnо:иу -:шсЬаппі 
cy.aonoro роJпоря.апика [ч. 4 ст. 64]. 

Діючий ППК України пе пере.абачас ду6.1юnюшя будь-яюнІ J учас
никін <.:уіЮНОІ'О ІІр(Ч~ссу Gу;ІЬ-}11<01'0 ІІОННОНЮКСНН}І. 

ПроІІ(НИІІію /1. М. Притики ІІ~(ЩО мож.-Іиності 3іІіі1снснН}І ІІО\1ічни
КО:\f cy.J:J:i за J:оручення:\t су,;:щі (го.1овуючого) фіксування судового про
uесу технічними засобами, за відсутності секретаря cy.J:oвoro засі.J:ання 

с:к.1а,::rюшя журпа.1у cy,::ronoro засі.ааппя [ч. 2 ст. 76 проекту ГПК України 
nід 6 березня 2008 року Ng 2178] прахуnалІ у проекті КГС України, nпе
сепий паролшми .аепутата:\ш України VI с:к.1икашІя В. А. Боп.аиком, 
К). А. Кар\Ш3іНИ\іІ ні;t 16;ннІюІ 200Х року NQ 2777[XJ ик \ІІОЖ~Іиність ІІО
мічнику су,тиі <<нести 11ротоко;1 су,т(оноІ·о 3асі.іШНН}І і :щіtіснюнати інІІІі 

процесуа.т1ьні .аії у випадках і порядку, пере.абачених ЦИ:\'І Ко,::rексом; ... 
може вести протоко .. 1 судового засі.аання і з,::rійснювати інші пропесу

альні дії у в:ипа.аках і поря,::rку, передбачених ЦИ:\1 Ко,::rексом. У в:ипа.аку 
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ні;(сутності секретари су;(оноІп 3асі;шнн}І tіоІп оGон\І3КИ можутn Gути 

ІІОК..ІІаіІеНі С)':ІіІСЮ на ІІОМЇЧНИКа С)':ІіІЇ. У НИІІаJ(К)' HHCYTHOCTl CYJ(OHOI'O 
ро:1ІІОр}І;Іника tіоІп оGон'и3ю1 никонуt-: секретар су;(оНОІ'О :шсііШНН}І>) 

rч. ч. 2, 6 ст. 55, ч. 5 ст. 56]. 
Онтогенез зміни Раци з питань суцової рефор:\ш розро6 .. 1ені та ви

несені па обгоnореппя .ао ч. 3 ст. 471
• ч. 3 ст. 48 ЦПК України та поnа 

редакція ГПК України [ч. 3 ст. 61, ч. 3 ст. 62] - nа:мпука проекту ГПК 

України nід 6 берелІЯ 2008 року Ng 2178. nпесепий паро,::пш:\t ,::rепутато:м 
України VI ск.-ІиканюІ;l. М. Притикою l7J та 11роекту КГС України, ннс
сениі1 нар(НЮ1\1И .іІеІІутата\Н1 України VI ск..ІІиканН}І В. А. Бон;(ИКО\1, 

Ю. А. Kap'JaJiHИ'J від 16 липня 2008 року N• 2777 rsl у частині рег,та
:ментаuії заса,::r правового статусу по:\'Іічника cy,::r.ai як учасника судового 
процесу. 

На сторіпках професійних галузевих nи.ааш_, проб.1е:~ла ,::rублюnаппя 

функцій олпІ о,::пш:м факу .. 1ьтатишпн1и учаспика:\tИ судового процесу 
останні\І чаС()\1 наGу;ш :1аІ'ОС'111еню1 ll2, с. Х-9. ІЗ; ІЗ, с. 149-157]. 

У ТСІІСрЇІІІНіі1 час секретар СУ,іЮНОІ'О 3асі.іШНН}І та CYJ(OHИti р(ВІІО

рЯJ:НИК, бу,::rучи обов'язков:и:м:и учасн:ика:\1и uиві1ьного проuесу (ст. ст. 

48-49 UПК України), є са:\1остійни:ми, са:\1о.аостатні:\'ПІ і неза.1ежни:ми 
від бу,::rь-кого з учасників су,::rочинства, не :\1ають юри.аичної заінтер

есованості та викопують сnої функції пе дуб .. 1юючи одш1 одного. ЦПК 
України пе 3бі..1ьшус паnаптаження па секретаря cy,::ronoгo засі.ааппя 3а 

раху ІЮ К ВИ КОІІШІІІ}І ф УІІ КІІі і1 сужmо1·0 р(НІІЩ1}1,:111 И Ка і ЧіТКО pOJ\11e ЖОВУС 

ЇХ ІІрОІІесуа;ІІ>ІІ і І Іра ва та о6он'И'\Ю1, 110 ІІерСіІЖа ІОЧ И GуіІІ>-И КС ,Т(у6;Ію ІШІІ
Нs-1 s-~к :1 ОіІНіt-:1, так і:1 інІІІОЇ сторони. 

В а:~міністратинному су;ю•н1нстні ситуаІ(Ї}І t-; іІЇа\ІстршІnно ІІроти

_.Ісжною: су;юниіі ро3ІЮр}І:Іник, на ні;(VІіну ні:~ секретари су;юноІ'О :ш

сіJання, є факультативним у-.:шснико:\t процесу, через шо секретар 

су.аового засіJання ВИ:\tушений, у разі відсутності в суцово:\tу засЬан

ні роJпоряцпика. nикапуnати його функції (ч. 4 ст. 64 КАС України). 
З точки ·юру юридичної техніки. конструкція ч. 4 ст. 64 КАС України 
мас бі..1ьш nдалий характер. оскі1ьки, па.ааючи :иожлшість nикопаппя 
секрстарС\1 СУіЮНОП) 3аСііШНН}І фуНКІ~іі1 CYJ(OHOI'O р(ВІІОрИіІНИКа, у рюі 
tio1·o ні;Ісутності, не стнорюєтnоІ ІІсрсІІІКО:І ро3І:-І}І:ІУ а:~міністратинної 
справи. О.анак, при uьому не вирішується питання виконання іншим 

у-.:шсником процесу - секретарем судового засідання нових ;:LlЯ себе 

функцій. Ч. 4 ст. 64 КАС України :\tac і:иператишшй характер ,::r.1я се
кретаря судового засідання то:иу шо го.1оnуючий у cy,::rono:\ty засі,::rаппі 
юбоn'язус остапнього nикапуnати фупкuії судового розпоря.апика у 
рюі iiom ні.іІсутності у су,т(оноVІу 3асі_;шнні. OcoGa. ика ни кону~:-: функнії 
секретари су;ЮНОІ"О :ШСІ,Т(аНЮІ Н a;(MlHlCTpaTИHHOVІY СУJ(ОЧИНСТНІ, на НІ,Т(

МіНу ві.а <(ко.1еги по цеху» у циві .. lЬНО:\'ІУ процесі, опишпшся у ск.1адній 
с:итуаuії: цопускаюч:и фіз:ичну відсутність судового розпорядника в су

цово:\1у засіданні, в:и:мушений виконуват:и нев.:гшстиві ЙО:\'ІУ функції й не 
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отримунати :ш ;~о;~атконс смоці~інс, ІІсихшюІічнс та фі3ичнс нананта

жснюІ Ні,!(ІІОНііlНОЇ КОМ11СНС<lІ(іЇ. 

У рюі 11рийнитти ВР України р(вроGлсних та ни несених на оGІ·оно

рення Радою з питань судової реформи змін до UПК України та ГПК 

України [нова редакпіяl, описана в адміністративному судочинстві 

<<С:К.lадІш ситуація~> отри11ус у циnільпому та господарському процесах 

ретроградпий характер; помічник cy;:r;:ri - <<Процесуальний рудимеІп~>, 

ШІ:\tушепий буде J.Jійсшоnати пошюnажеппя nі;:rсутнього секретаря су

;юноІ·о :шсіланН$.1, ~Ікиі1, усною черІ'У, никонунати ме оGон\І3КИ ні;rсут

НІЛІ'О CYilOHOI'O ро:mор~ІЛНИЮІ, [1 не 0'1'рИV1)1НаТИ 3а і((ЩаТКОНе е\>10ІІіЙне, 
психологічне та фізичне навантаження відповідної компенсації. 

Підсумовуючи, висновок с.1ід представити перефразованим афо

рrвмом екс-голови .Цніпропетровської О.ЦА [ 111: помічник судді 

<<Працю nати за ;:rnox~>, тобто одночасно реаліJОП)'Вати nласні й пра nа та 

обоn'яJки секретаря cy;:ronoгo засідання, одночасно нести юри;:rичпу 

НЩІІОН\іШ;ІhНІСТh ИК ІІО_\>11ЧНИКа cy;L)Ll, так 1 секретар$.! су;ЮНОП) 3аСІ)ШНН$.1 

не VІоже. Помічник су;щі, :ш ні}(сутності секретари су;юнот :1асі,1щнн~І і~ 

судового розпорядника, тобто <<працювати за трьох~> може'?! 
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