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ШОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ 

З ПИТАНЬ СУДОУСТРОЮ І СТАТУСУ СУДДІВ 

Рефор11уnашш судоnої системи поча .. 1ось ше 3 часіn проголошення 
Незалежпості України і триnас по теперішній час. Кожен наступпий 
КрОК HHOLИTh СНОЇ КОрСКТИ НИ І ОНОН.,\ЮЄ CY.ItOHY НJii:I;Ly. 

Саме таки УІ кроком стан 3аконо11роскт N!:! 41RO <<Про ннсссню1 3Мін 
ЛО і[С~ІЮІХ :шконік УкраЇНИ IJL(ЩO y;LOCKOHaJICHIOI ОКрСМИХ ІІШІОЖСНh 

законо;:rавства з питань судоустрою і статусу суддів•> від 04.03.2016 
(далі - ЗаКОНОПрОеКТ) [ 1], ЯКИЙ був ВНеСеНИЙ .ІЮ р03Г.,1Я.іІУ нарОДН:ИМ:И 
депутатами України АтІСксссnи:м С. 0., Сирої;:rо:м О. 1., Крулько І. І. 

та Е:меце:м Л. О. і вже викликав неабиякий резоІшпс серед паукоnпіn і 

практиків. 
Зр(вумішн-1 Е такиt1 факт, що наі16і.ІІhНІ нсІ<:ІП1ннс станлснн~І 3аконо

ІІроскт отриман ні;L 11рофесіtіних CYJLJtiн. 

Роллянувши новації законопроекту N~ 4180, можна зробити висно
вок, що найбільш актуальни:\1и і обговорюваними питання:\1и є: 

1. Впровадження нових механізмів д.1я прискорсшrя процесу ква

ліфікаційного оцінювання суддів та залучення до пього громадськості. 

3апропопошша процедура передба~шс: оцішоnапня cy,;:r,;:rin за критеріями 
осоGистої, ІІрофссіНної та соціаJІЬІЮЇ K0.\1JJCTCJJTJJocтi, ІІрофссійної СУ.JL
діuської стики та ,;.rоGрочссності. Найбільш цікаuим та uо,;.rночас пс~Іьми 

ОІІ,іночним Е критсрій;tоброчссності н ;rіюІhності CYJLili. 
,!l,JІ5-~ 3аІІрона;tжснюІ критерію Jtоброчинності, :шконо11роскт у ст. 

ss~. ІІерс;[Gачаt-: стнорснн~І Громадської ради доброчесності, ~Іка. н сною 
чергу, буде наділена повноваження:\1и щодо: збору, перевірки та аналізу 

інфор:маuію шодо су,;:rді чи кандидата на посаду cy,;:r,;:ri, надання ІЗ:ишій 
кваліфікаційній ко1tісії суддів України інформації що,;:rо судді чи капди

дата па посаду судді, .за наявпості nідпоnідних підстав. па,;:rаппя ВишНі 
І<НаJІіфікаІrіі1ніі1 коVІісії суюtін України ниснонку 11ро неніююні,Іtністn 

cy;r;ri чи канли;шта на Іюсаю" cyлJti критері им ІІрофссіі1ної стик11 та JLО
брочесності, 5-Ікиtі lLOJLaEThC~І lLO JLOChЄ кан;tи;шта на Іюса;Lу CYJLJLi або 
до су,;:r,;:rівського досьє, ,;:rелегування уповноваженого представника для 

у--.:rасті у засіданні ІЗишої кваліфікаційної комісії суддів України що,;:rо 

кnаліфікаuійІrого оціІrюnаІпІя cy,;:r,;:ri чи каrІ;:rидата ІІа поса,;:rу cy,;:r,;:ri та мас 
право створити інформаційпий порта .. 1 д.тrя збору інформації щодо про
фесійної етики та доброчеспості суддів, кандидатів па поса,;:rу судді. 

Налі;Існ н~І Громадської ради доброчесності таким 111 ироки м ко .. юм 
IIOHHOHIOKeHh НИКJІИІ<аЕ ІІСННУ стурбонаніСТh ЩОJ[О маtіжс НСОбМСЖеНОІ'О 
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НІІ;ІИНУ на CYil)(lH у ІІИТаННl ІІСрСНlрКИ ЇХ CY\1.-IlHHOCTl, а ТаКОЖ HHCYTHlCTh 
р(вроСі1сної ІІрОІІ.СіІури никористаНН}І 1·акою НІІJІину 3 Gоку І'роVІаіІ

сhкості. Все І~с може 11ри:шссти ;ю 111с Gі;ІhІІІОЇ NІскрслпаІІіЇ су;~;~ін н 

очах суспі.r1ьства. 

2. Поява нових анmкорупuійних захоіllв та підстав іІИСuип.lінарної 
підповіда.lЬІюсті судді. Особ.:пшістю .аапої поnе.1и с ~юпіторипг спосо

бу життя су.а.аі та його близьких ро.аичіn, 3 ~tетою nстапоn .. 1еппя nідпо
nідпості ріnпя життя. паяшюго майна та о.аержапих .aoxo.ain. (ст. 571 за
коноІІроскту). ІнфорVІаІ~і}І, }ІКа отримана 3а рс:1уJІhтата\1И \юніторинІ'У 

CIIOCoGy ЖИТ'І'}І CYl\l(i, НІ<JІЮЧаЄТhОІ .іЮ CY,iL.iLiHChKOI"O J(OChЄ і Є НіJ(КрІПОЮ 

.J:.lЯ ЗаГа..lЬНОГО ДОСТуПу. 

Впрова.аження зазначеної норми, з одного боку, є позитивним кро

ко~t у ~tежах профі.1актики корупції n дія.1ьпості cy.a.ain . .З іншого боку, 
праnо Вишої кnа.1іфікаuійпої ко~tісії cy.a.ain України nі.акриnати .аисци
п.lіпарпе проnадження за n.1асІюю іпіціапшою, при паяшюсті пі.атnер
;tжуючих ні;(()VІОСТсtі, }ІКі Є ІІі,Т(СТаНОЮ NІСІ(ИІІ~ІінарноЇ ні;(ІЮНі,Т(аJІhНОСТі 

CY,iL.iLi, Н pC:1YJihTaTi МОЖУТh СІІрИЧИНИТИ 3Ж)ЮКИНаНН}І ВККС СНОЇVІИ 110-
ВНОВаЖеННЯМИ (ч. 2 ст. 93 законопроекту). 

З. За.-.учсння до С)'ддівської професії найбільш кваліфікованих прав
ників. Найцікавішою і во.аночас неочікуваною стала новація що.ао 

мож.1rшості присдпаппя до каплпатіn па посади cy.a.ain апе.1яuійІшх, 
nищих спеuіа.1іюnапих судіn і Верхошюго Су.ау України пе ті1ьки про
фссіtіІІих cy,:t,:tiв, икі \ШЮ'І'І, стаж ІІ\ІтІ, років. а і1 а;шокатів і науковнів, 

}ІКі \Іа юл, J(СС}ІТІ, рокі 11 стажу, ш1с ІІі КОJІ и 11с GyJІ и cyii,.J\}1 v1 и (ст. 26. ЗІ, 39 
3а КОНОІІТЮС кту). 

Така нсрсІІскн1на Gyю.t норо же снриі1юпа ІІрофссіі1НІ1\Н1 суіІіL}І "' и, }ІК 

MlHl\I)'VI ЧСрС3 HIJ(CYTHlCTh у 3а3НаЧСНИХ КаНЛ1іШПН ;LOCHliiY ІІраКТИЧНОЇ 
роботи в суді першої інстанції. А1е, якщо по.аивитись на обговорювану 

норму законопроекту з боку онов .. 1ення суцової систе:\ш професійними 
та кnаліфікоnапим юристами (ацnоката:ии і паукоnuями), із обширпою 

практикою, які с обізпапи~t у ncix тонкощах судоnого процесу, то такий 
чиІшик :иоже nЬіграти ті1ьки па користь і сфор~tуnати п.1еяцу суцціn 

«НОНОІ'О часу•> . 

. Л.орсчни\1 GyJю НІ<JІЮЧСНН}І ;ю 3аконо11роскту НЩ1VІІ1, ІІ(о;ю ко

роткого KJ'l)CY стажування (перепрофілювання) .а..1я таких каюицатів. 

Забезпечити підготовку і організацію такого стажування можна із за

.lучешІЯ:\f оргапіn су.адіnського та адвокатського са:иоnрядуnаппя. 

Апалі3уючи законопроект <(Про nпесеппя з:иіп до деяких 3акопіn 

України шодо у.аоскопа.1еппя окре:иих по .. 1ожепь шкопо.ааnстnа 3 пи
танh су;юустрою і статусу CY,iL.iLiн» ~чю3уVІі~Іим є факт нсоGхі;tності і1оІ'О 

j(()ОІІраІІЮНаНН}І, ХОЧа НЖС ChOI'OJ(Hl МОЖНа НІ.іLVІІТИТИ ІІ(ВИП1НН1 КрОКИ 
шодо перспективи наповнення су.адівського корпусу професійними 

юристами, які бу.ауть стояпт на варті законності, справед.1ивості та не

упере.аженості су.аової rі.1ки в.1ади. 
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І Іш(ЇlJН<LІ hНИЙ уні нерситет <<0 1 (есhка юри1 (ична ака1 (е\1ЇЯ», 
асистепт кафедри оргапі"Jації судових та правоохоропних органів 

ІІОРЯДОКДОІЮРУ КЛІЩИДЛТІВ ІІА ІІОСЛДИ ІVІІСЦ~:ВИХ 

ПРОКУРОРІВ ТА ІХ ПРИЗНАЧЕННЯ 

Ухкш1ений 14 жокТН}І 2014року .Закон України <<Про ІІрокуратуру>>
ІІ.е не JІИІІІе старт СІІрі:ІКЖНЬОЇ рефорМИ окре.\-101"0 Ki.J~0.\1CTKi:l, і:\.,ІС Й ІІОЧі:І

ТОК якісних і неві.іІворотних змін у системі всіх правоохоронних органів 

держави. 

Аналіз тексту нового закону .іІозволяє дійти висновку про певну 

<<реnолюuійпість>> закріплених у ньому положеrrь. Адже, па niдмirry nід 

постра.іІяпського закоподаnстnа у nказапій сфері, поnим законом про 
11рокуратуру: І) Скасовупt,с>І ІІJюкурщкІ,кий ІШІ"JІЩ( :ш ;ю;tсржаІІШІМ 

і :шстосуваJІJШ.\-1 :шконів, >JКИЙ aJJpiopi не ШШС'J'ИШ1Й opJ'aJJa.\-1 ІJрокура
тури у ;tсмократично ро:шинсних )(сржавах; 2) Ycк.;ш,r(JJIOCJ'J,cи Jюри;юк 
лоGору кан;~и,т~атік на 110са,т~и місІІских 11рокурорік та їх ІІриjначсн

Н>І; 3) Сткорюєтnси кар;~инально нока система міс1~сних 11рокуратур; 
4) З метою забезпечення гарантії неза.тrежності прокурорів пере.іІбача
ється функціонування таких органів прокурорського самоврядуван

ня, як всеукраїнська копферепuія працішшкіn прокуратури та Ра.іІа 
прокураріn України; 5) Запроnаджеrшя чіткої процедури притягпеrшя 
прокурорів .іІО дисциплінарної nі.іІпоnідальпості; 6) .Закріплюсться па 
jaJ<OHOili:IHЧOMY plHHl ІІрИІІИС 11р0 ТС, 11~0 І Ірокурори ІІl,Т~ІІОр>І,Т~КОКУЮТh

С}І сноЇVІ керінникам никJІючно н частині киконаню1 ІІисnvюких накаjік 

адміністративного характеру, пов'язаних з організаційними питаннями 

діяльності проку1юрів та органів прокуратури. 

Більшість науковuів, аналізуючи Закон України «Про прокураТ)1)У'>, 
визначають як О.іІИІІ з пайпрогресивніших поnи й порядок.іІоборукап.іІИ

датіn па посади :.\-Іісцеnих прокураріn та їх при:шачеrшя який фактичпо 
НКJІ ючатимс н ccGc аж ІЗ стш1ін: І) І Іри і~ Н>ІТ'І'>І ріІІІСНЮІ Кна.Ііфікаціі~ но

лисІІ.~ІІІ;Іінарною комісією 11рокурорін (іщлі- Кнш1іфіка1~іtіна комісі>І) 

про проведення .іІобору кан.іІидатів на посаду прокурора, яке розмі

шується на її офіційному веб-сайті; 2) подання особами, які вияв:ил:и 
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