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ІІрИСИІ'И

ш:кіл,ки ні;юмиt-і ще

NІ~J

НіТЧИ::!Н}ІНОП)

:1і:ІКОНО)ШНСТІШ

Е

не

НОНИМ,

3 Jtанніх часін. Широко ІJОІІІирсниtі ніні н )(а

ний час та закріплений досІпь широки:\1 коло:\1 нормативно-правових
актів. Ти:\1 не менш, в правовій літературі пропонуються різні піцхо
ди до юридичного визначення присяги. Так, цеякі автори вважають,
шо присяга

-

це офіційна урочиста обіцянка дотри:\1уnатися пеnпих

зобов'язань, зокре:\1а, па підтnерцжеппя правдиnості сnідчепь, nірпості
тій чи інІніt1 СІ Ірані, Jtіити ні;шоні,Іtно конституІІ,іЇ і т. ;t. Інші ІІсрскона
ІІі, ЩО IIJJИC~JПi-

ILC К..ІІИТІШ ІІа вірнісТІ, КОІІСППУІLіЇ і С.ІІуЖіІІІІЮ lli:IJIO,i(y,

~кун о6он'н3коному Іюр~,т~ку ;шє нос::щона особа, нка нсту11ає на ниеоку
,т~сржанну Іюса;rу.

Можна також стнер;rжунати,

HlO rrублічнс ІІJН1Йнs.:rтт~І ІІрисs.:rІ'И сул

дею носить не тіТІьки правове, а й велике моральне значення, оскільки
заклацає у свідомості нового судді установку цотримуватися проголо

шених оріснтиріn у сnоїй поnсякдеrшій практичній діяльності.
Вnажаю за необхідне зазначити, що присяга судді nідпоnідно до сn
ропейських етапцартів мас бути коротка і .таконічна. Віцпоnідальність
:ш ІІЩ1УІІІеННs.І ІІрИСИГИ
Є,!lНі:ІНЮІ

CY}l}li, СЛі}lІІере;~6аЧИТИ ;rИІІІе 3а і,J~еа.ІЬНОІ'О 110ji :1JІОЧИНОМ. Зні;rьнеННs.І 3 ІЮСа}lИ :ш ІІЩ1УІІІеНЮІ ІІрИОІП1. ~ІК :ш

діяння неве.тикої тяжкості в законі, має бути поперецження судді, як це
практикується у розвинутих країнах світ)~ За діяння середньої тяжкості
слід оголошуnати догану. а за тяжкі ціяшrя та неоцноразоnі проступки
серецпьої тяжкості- зnLтьняти з посаци.

На оспоnі проnедеrюго дослідження можна сформулюnати ряд nи
снонкін і ІІрОІІ(НИІІ,іЙ.

І. У Закон України «Про cy;loycтpiti та статус суплін>) нсобхі,Іtно НК..ІІЮ
чити обов'язкові ви:v~оги до претенцентів на посаду судді: безцоганна
репутаuія та високе :v~орально-етичне становище в суспільстві, що має
перевірятися на рівні інших канцидатських вимог. Особа з негативною

репутаuісю
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n суспільстnі пе мас праnа

бути судцею. Крім того, реа.тізація

Та КОП) СТаНОНИІІІ а VІОЖС 6а1·ато Н ЧО\1У СТаТИ :шІюрукою ІІ(Ща;ІhІІІОІ'О J(О
тримаННИ CYl\l(CIO ІІриtін~ІТОЇ НИМ ІІрИОІІ'И.

2.

На VІіі1 IIOI'JI~H, 110Tpc6yt-: H)LOCKOHaJICHHИ Са\1 ІІрОІ(СС 1Іриі1Н}ІТ'І'}І

присяги. На відміну ві.J: пере.J:баченого на сьогоцні поря.J:ку, ко ..1и при
прийнятті присяги відразу .J:eкi..lЬKO:\ta суддями її текст зачитує найстар

ший, кожен cy.J:.J:Я поnипен са:\юстійпо пу6.1ічпо і

n

урочистій обста

поnuі зачитати текст присяги судді, оскільки, крім іншого, це :иати:ие і
nе.1ике етичне :шачеппя па са:\юго су.а.аі.

3.

Потребує СНОІ"О СУТТЄНОІ'О НJ(ОСКОНа;ІСНН~І ІІр(ЩСJ·Lура ІІрИНСJ.LСНН}І

)·Lo ІІриоІІ'И су;(;(ін Конституніі1ною Cy,;Ly України. НасаVІІІсрс)·L ІІ.с сто

сується часових обмежень. Вважаю, шо необхі.ано пере.абачити нор:\'1)~
згі.ано з якою у разі, якшо су.а.ая Конституuійного Суду України не при

ве.аений .ао присяпІ на засі.аанні Верховної Ра.аи України, то

ue

:v~ож

.1rшо бу.ае зробити па п ..lепарІІО:\tу засі.ааппі самого Копституuійпого
Суду України, яке :\юже проnо.аитися Го ..1оnою або пайстарши:\1 за nіком
CY,il.ilCIO ..Лана ІІр0110:Н1ІLі}І на6унаt-: актушІ hHOCTi і на СhОІ'Оj[НіІІІ ні і і J(CHh,

оскі;Іnки Всрхонна Ра,т(а України ні,т(VІОНШІЄТhС}І ні,т( 11риtін~Іп1 11рисип1
у тих су.а.аів Конституційного Суду України, що призначені за квотою
Президенто:\'1 України.

4.

3аконо:\'1 передбачено та встанов.ТІено вичерпний пере.1ік осіб,

які можуть іпіuіюnати процедуру :шільпеппя су;::щі :ш порушеппя пим

присяги. Питаппя про його зnільпеппя з цих пі.астаn Виша рада юс
тиІІЇі роя.І~І,:шс

ІІіС.І~І

1101'0 ВИСІІОВКУ а()о '\а

ІШ

ИКОІ'О

ро:>І'JІ}І/(<КТІ,СИ,

ВИІІІОЮ pa;LOIO

СТ.

126

ІІаі(<ІІІШІ

КНа.ІіфіК<ІІІіііІІОЮ

КО\Іісісю

Ві,Т(ІІОВііL-

ІІ.ІаСІІОІО іІІіІ(іаТИІ\010, ЗаІІрОІІІСІІШІ СУіІЛі, СІІра
С

о6оВ'}І:ІІ<ОІ\ИМ.

ЮСТИІІіЇ ІІО)ШНН}І

РіІІІСІІШІ

IIIOiLO

11р0 3Ні.ІhНСНН~І cy;I,)Li

ВІІСССІІІІ}І

ні;LІІОНіJ(НО )LO

КоНСТИТуІІіЇ УкраЇНИ ІІриі1VІаt-:ТhСИ НС VICHIII ИК іІНОVІа 1]1СП1НаМИ

го..1осів членів Вищої раци юстиuії, які взя.1и участь у засіцанні.

1

L1ен

Вишої ра.J:и юстиції, коорцинує постановку питання перец нею про
-:шільпеппя J поса.аи суцці, яка пе бере участі

n

го .1осуnаш1і при при

йнятті рішення. У разі порушення суц.аею присяги. кnа .1іфікаційпа ко
місія та Вища раца юстиuії виступають оргапа:\tИ, які КШLlіфікують .аії
(6с:ніи;Іnністn) су;(;(і на ІІі;tстані ІІриоІІ'И, ~І ку нін нриіінин.
ПііLСУVІОНУЮЧИ НИІ<JІаіLСНС, :ш:1начу, 11(0 ІюруІІІСНЮІ ІІрИОІІ'И cy;LiLi (у
практичному, прик.ТІа.J:НО:\fУ аспекті) с ..1ід розуміти як діяння суц.J:і, яке
грубо порушує вимоги чинного законо.J:авства або є свіцченням його
несумлінності, що пов'язане, як прави.1о,

з незаконним розг.1яцом

корпоратишшх споріn, б.1окуnюшям та nтручашІЯ:\f у nпутрішшо орга
пі:шuійпу та господарську J:іяльпість піJ:прис:истn, пезакошш:и забез
ІІсчснюІ\І ІЮ:юнін, ПІІ"аЮ1НОЮ І ІрИ р03І'ЛІ;[і СІ Іран, 111у6иVІ ІюруІІІСНН~ІМ
ТрУ,іЮНОЇ j[ИСІІ.ИІІ;ІІЮ1, нтручаНН~ІМ у .iШIJihHICTh та І<ОVІІІСТСНІІ.ІЮ .іLСрЖаН
НИХ органів і органів :\'1ісuевого са:v~овря.аування, грубим порушенням
ви:v~ог кри:\'1іна ..1ьного процесуа.1ьного законо.аавства, яке призвело

J:O

тяжких, незворотних нас.1і.аків і є адекватни:v~ вчиненому.
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ОсоGJІиниtі
;ш.·І ЬНОСТІ,
ЖИТИ

ІІЩ1ИJ(ОК

:юкрС\1а

ІІрит~ІІ·нснн~І

іlИСІLИІІJІІНарноЇ

1·арантією :шGс3ІІсчснн~І

cy;L;tiн l\O

та

юрrщичної

КрИМІ HaJI hНОЇ,

НUІЮНІ

І ІОНИ НСН

С.·ІУ

нс3а;1сжності су;иін, нс;(оторканності,

засобо:\t їх правового захисту. На сьогоцні, згіJно з націона ..1ьним за
коноцавство:\t, криміна ..1ьне пронацження щоцо суцці може бути по
рушене буць-яки:\t суб'сктом, яко:\tу це праnо падаво кри:иіпальпим

проuесуальІІИ:\f

закопоцаnспю:\t,

Стат-тею
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Копституції України

передбачено, шо незалежність і нецоторкаппість суддіn гараптусть
оІ КонсппуІІіt-:ю і 3акона\Н1 України та частиною
нон.;Існо, ІІ(О <.:Y,iL.iL~І
затриманий

3

І(ієї статті нста

не \южс Gc:1 3ПЩИ Верхонної Ра.іш України Gути

чи заарештований

цо

винесення

судо:\'І

обвинува ..lьно

го вироку. Однак зауважень про те, що су,;:щя не :\'юже бути без згоди
Верхошюї РалІ України притягнутий цо кримінальної nіцпоnіцальнос
ті, або шоцо того, що без такої згоци не може бути розпочате крюлі
пальне проnацженпя, Конституція України пе :\tістить (па nіц:~ліпу nіц
ч.

3

ст. ХО Конетитунії України, ~І кою І'арантуєтnс~І :tсІІУ'І'атсnка нс,т(о

торканністn). Іtс ни\іІаІ·а~:-: снот 3аконо.;шнчою .іЮОІІраІ(юнанни 3 мстою
посІ·шення гарантій ція.т1ьності суцців в Україні.

ДАТТИЛhЧИК О. В.
ІІ<щіона.І ьн~Ій ~,;ні нсрсин;т «О_.(сська юри_.(И'Іна ак<ЦС\ІЇИ»,

.-таборапт кафс;::rри орrапізаuїі cy.J:onпx та праnоохорошшх opraпin

ІІОТІШЦІЛJІ З ІІОКРЛШІШІІЯ ЕТИКИ СУДUІВ УКРЛІІІИ
ТА КУЛЬТУРИ ПРАВОСУДДЯ ЗАГАЛОМ
Буць-яка професійна дія.1ьпість поnиппа здійсшоnатися па оспоnі

тих етичних пршщипіn, які сфор:\tуnалися

n

суспі1ьстnі. Більше того,

кожен ни;L :tіи;Іьності нироGш1є <.:ної нор\Н1 11рофссіtі ної стики.

CkoGm1 ність 11рофссії cy;LiLi ІЮ.·І~ІІ·а~:-: н на~І нності \іІора .. І ьною І І рана
вирішувати цо.1ю інших люцей. Наці..1ення право:\t бути судzrею означає
суспі1ьну цовіру. Суддя і поза засіцанням за ..1ишається суддею, а тому
..J..lЯ збереження цовіри з боку громадян повинен цоцержуватися мо

ральних nи:\юг, які nиcynac цо нього суспі1ьстnо.
Неолюразоnо :\tіжпароцні інституції (Раца Єnропи, Вепеuіанська
ко\іІісі~І, Енр(mсіkька асоІ(іаІ(і~І cy)·Litiн та інІІІі) :шсртшІИОІ ;ю україн

сnкоІ·о yp~L;LY :1 рСКО\ІСН;ЩІ(і~І\ІИ 11(0)[0 УJ(ОСКОНа;ІСНН~І украЇНСhКОЇ су
;[ОНОЇ СИСТС\ІІИ. В ра\ІКаХ рСШІі~ШІ(іЇ 6а1·атьох \Ііжнаро;[НИХ ІІрОСКТіН,

11(0

спря:\'ювані на піцтри:v~ку суцово-правової рефор:\'ш в Україні, були про
вецені різноманітні ана.1ітичні цос.1іцження та вияв..1ені основні проб.lе
ми з утnерджеппям
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n україпськшлу

правосудді :\tіжпароцних етапдартів

