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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ВККСУ – Вища кваліфікаційна комісія суддів України
ВНЗ – вищий навчальний заклад
ВРЮ – Вища рада юстиції
ВСУ – Верховний суд України
ЄС – Європейський союз
ЗМІ – засоби масової інформації
ЗУ – Закон України
КСУ – Конституційний суд України
КУ – Конституція України
НШСУ – Національна школа суддів України

4

ВСТУП
Актуальність теми. Одним з нагальних питань правового забезпечення
підготовки професійних суддів є формування ціннісно-етичних засад. В
Угоді про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими
співтовариствами, яка започаткувала партнерство між Європейськими
Співтовариствами та їх державами-членами з одного боку та Україною з
іншого, наголошувалося на повазі демократичних принципів та прав людини.
У Резолюції Європейського парламенту «Щодо поточної ситуації в Україні»
акцентувалося на необхідності побудови стабільної та демократичної
України, яка поважає принципи соціальної ринкової економіки, верховенство
права та права людини, захищає меншини та гарантує фундаментальні права,
оскільки внутрішня політична стабільність України, в тому числі фокус на
внутрішніх реформах та повага до верховенства права, що передбачають
справедливі, неупереджені та незалежні судові процеси, є передумовою для
подальшого розвитку відносин між ЄС та Україною. Успішна реалізація
євроінтеграційного

вектору

судової

реформи

є

неможливою

без

удосконалення наукових засад підготовки професійних суддів на основі
європейського аксіологічного базису.
Проблематику підготовки професійних суддів розробляли Войтюк І.А,
Городовенко В.В., Кельман М.С., Клімова Г.П., Коросташова Т.О., Назаров
І.В., Майданик Р.А., Мусієвський В.Є., Павлишин О.В., Прилуцький С.В.,
Сафонова О.Ю., Скомороха Л.В., Сопілко І.М., Стефанчук Р.О., Стецюк Л.О.,
Тацій В.Я., Шукліна Н.Г. та ін. Ціннісні та етичні аспекти судочинства
досліджували св.Августин, Аристотель, Бахер Р., Бернюков А.М., Борко
А.Л., Вольтер, Гасс С., Гончаренко В.Г., Городовенко В.В., Грошевий Ю.М.,
Гураленко Н.А., Гуртієва Л.М., Гусарєв С.Д., Занфірова Т.А., Кобліков А.С.,
Костицький М.В., Маляренко А.В., Меліхова Ю. А., Мельничук Н.Ю., Митко
Я. С., Музиченко А.В., Нестерчук Л.П., Нор В.Т., Овсянникова О.О.,
Овчаренко О.М., Подкопаєв С.В., Скакун О.Ф., Сливка С.С., Сопільник Р. Л.,
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Тацій Л.В., Шемшученко Ю. С. та ін. Однак у існуючих напрацюваннях не
знаходимо

вирішення

важливого

науково-практичного

завдання

обґрунтування наукових засад формування ціннісно-етичної складової у
підготовці професійних суддів, що підтверджує актуальність представленої
роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження виконане у рамках наукової теми Львівського
університету бізнесу та права «Судоустрій, прокуратура та адвокатура в
євроінтеграційному вимірі», у відповідності до Постанови Президії НАН
України від 20.12.2013 № 179 «Про Основні наукові напрями та
найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих,
технічних і гуманітарних наук Національної академії наук України на 20142018 роки». Дисертація виконана у межах та відповідно до одного із векторів
руху, передбачених Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», а також
відповідає Стратегії розвитку судової системи в Україні на 2015–2020 роки,
затвердженій Радою суддів України 11.12.2014 р. Тема дисертаційного
дослідження затверджена Вченою Радою Львівського університету бізнесу та
права (Протокол №6 від 30.01.2014 р.).
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є
обґрунтувати наукові засади формування ціннісно-етичної складової у
підготовці професійних суддів.
Для досягнення зазначеної мети необхідно розв'язати такі завдання:
− дослідити еволюцію наукових поглядів на ціннісно-етичну складову у
підготовці професійних суддів;
− окреслити

гносеологічний

аспект

та

теоретико-правові

засади

організації підготовки професійних суддів в Україні;
− проаналізувати ціннісно-етичні аспекти судочинства в Україні;
− дослідити європейські стандарти етики судді;
− проаналізувати етичні засади підготовки професійних суддів з
урахуванням прецедентної практики Європейського суду з прав людини;
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− сформувати рекомендації щодо основних напрямків удосконалення
теоретичної підготовки суддів;
− розробити рекомендації з правового забезпечення реалізації ціннісноетичних засад у практичній підготовці суддів;
− окреслити перспективи реформування судової системи у контексті
ціннісно-етичної парадигми.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у сфері
правового забезпечення підготовки професійних суддів.
Предметом дослідження є наукові засади формування ціннісно-етичної
складової у підготовці професійних суддів.
Методи

дослідження.

Методологічною

основою

дослідження

є

положення діалектики, принципи історизму, всезагального взаємозв'язку і
взаємозалежності, всесторонності, об'єктивності, конкретності, детермінізму
(підрозділи 1.1., 1.3.). При дослідженні категорій та явищ правової реальності
застосовується системний підхід, який, маючи комплексну будову, містить
водночас особливості історичного, функціонального і системного аналізу,
забезпечує системне бачення об'єкта, комплексність, об'ємне охоплення
матеріалу (підрозділи 1.3., 2.1., 3.3.). Аксіологічний підхід дає можливість
визначити цінності, які необхідно акумулювати у правовій реальності
(підрозділи 1.2., 2.2., 2.3.). Соціальний підхід застосовується при дослідженні
явищ соціального характеру (підрозділи 2.3., 3.1., 3.2.). В його рамках
використовується метод спостереження, у ході якого отримуються знання
про зовнішні сторони, властивості та стосунки об'єктів (підрозділи 3.1., 3.2.).
Важливим методом є аналіз документів, який відіграє істотну роль у
соціальному

пізнанні.

Він

використовується

при

аналізі

джерел

європейського права, офіційних документів, статистичних даних (підрозділи
2.2.,

2.3.).

При

закономірностей

аналізі
об'єкта

проблем

соціальної

дослідження

дійсності,

застосовується

внутрішніх

контент-аналіз

(підрозділи 2.2., 2.3.). Порівняльно-правовий аналіз використовується при
порівнянні явищ права, з метою виявлення спільних та відмінних
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особливостей, а також порівнянні законодавств різних країн (підрозділи 2.2.,
2.3.).
Нормативну базу дослідження становили Конституція України, Закон
України «Про судоустрій і статус суддів», Закон України «Про відновлення
довіри до судової влади в Україні», Закон України «Про Вищу раду юстиції»,
Закон

України

«Про

правила

етичної

поведінки»,

Кримінальний

процесуальний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України,
Кодекс суддівської етики, підзаконні нормативні акти, висновки Ради
Європейського Союзу, Резолюції Європейського Парламенту, Резолюції та
Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи, Рекомендації Комітету
Міністрів Ради Європи, висновки Венеціанської комісії та Консультативної
ради європейських суддів, Міжнародного об'єднання суддів.
Емпіричну базу дослідження становлять: рішення Європейського суду з
прав людини, рішення Конституційного Суду України, постанови Пленуму
Верховного Суду України та Вищого Спеціалізованого Суду України з
розгляду цивільних та кримінальних справ, офіційно опублікована практика
Верховного Суду України.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що
дисертація є одним із перших правових комплексних досліджень наукових
засад формування ціннісно-етичної складової у підготовці професійних
суддів.
У результаті проведеного дослідження сформульовано низку наукових
положень та висновків, які репрезентують його наукову новизну, здійснюють
внесок у розвиток вітчизняної науки і є значущими для правотворчої та
правозастосовної діяльності. Наукова новизна полягає у тому, що
уперше:
− обґрунтовано наукові засади формування ціннісно-етичної складової у
теоретичній та практичній підготовці професійних суддів;
− запропоновано комплекс рекомендацій з удосконалення правового
забезпечення процесу формування ціннісно-етичної складової у підготовці
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професійних суддів, які на відміну від існуючих напрацювань базуються на
особливостях ціннісно-етичної парадигми з урахуванням домінуючого
євроінтеграційного вектору судової реформи та є об’єднані у вигляді проекту
закону щодо внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус
суддів»;
удосконалено:
− теоретико-правові засади та гносеологічні підходи щодо правового
забезпечення підготовки професійних суддів в Україні;
− наукові концепції щодо врахування європейських стандартів етики
судді та прецедентної практики Європейського суду з прав людини у
підготовці професійних суддів в Україні;
− обґрунтування правового забезпечення реалізації ціннісно-етичних
засад у теоретичній та практичній підготовці суддів;
набули подальшого розвитку:
− наукові

погляди

на

ціннісно-етичну

складову

у

підготовці

професійних суддів;
− наукові уявлення про ціннісно-етичні аспекти судочинства в Україні;
− засади реформування судової системи у контексті ціннісно-етичної
парадигми.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що
викладені в роботі висновки, пропозиції та рекомендації можуть бути
використані:
− у науково-дослідній сфері – як підґрунтя для подальших досліджень
проблеми підготовки професійних суддів;
− у законотворчій діяльності – при розробці і прийнятті нових
нормативних актів, вдосконаленні чинного законодавства, що стосується
підготовки професійних суддів;
− у правозастосувальній діяльності – для вдосконалення реалізації
правових норм при теоретичній і практичній підготовці професійних суддів;
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− у сфері правового виховання – при підвищенні авторитету судової
влади,

здійсненні

заходів

з

підвищення

правової

свідомості

серед

громадськості.
− у навчальному процесі під час проведення занять з курсів «Судові та
правоохоронні

органи»,

«Адміністративне

судочинство»,

«Юридична

деонтологія», при підготовці навчальних посібників, методичних розробок,
складанні та написанні контрольних, курсових і магістерських робіт (акт
впровадження в начальний процес ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та
права» № 56/1 від 2 лютого 2015 року).
Розроблені автором методичні рекомендації використовуються у роботі
Комітету з питань правової політики та правосуддя Верховної ради України
(Акт впровадження №02-01/09/2015 від 01.09.2015 р.), Територіального
управління Державної судової адміністрації України в Львівській області
(Акт впровадження № 06 – 5661/15 від 11.09.2015 р.), Львівської обласної
ради (Акт впровадження № 02-вих-806 від 01.09.2015 р.).
Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, основні
положення та висновки дисертації обговорювалися і одержали схвальні
відгуки на розширеному засіданні кафедри судоустрою, прокуратури та
адвокатури ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» і були
предметом

наукових

доповідей

на

міжнародних

науково-практичних

конференціях: XІ Міжнародна науково-практична конференція «Україна і
світ в контексті глобальних трансформацій» (Львів, травень, 2013 року),
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми
сучасності» (Львів, лютий, 2014 р.), Міжнародна науково-практична
конференція «Безпека. Екстремізм. Тероризм» (Львів, квітень, 2015 р.);
Міжнародна науково-практична конференція «Dyskusje o współczesnej nauki»
(Люблін, серпень, 2015 р.); Міжнародна науково-практична конференція
«Наукова дискусія: теорія, практика, інновації» (Київ, серпень, 2015 р.).
Публікації. Основні теоретичні положення, висновки, рекомендації та
пропозиції знайшли відображення у 12 публікаціях, з них – у 7 статтях,
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опублікованих у наукових фахових виданнях, з яких 1 – у фаховому
іноземному науковому періодичному виданні та у 5 тезах міжнародних
науково-практичних конференцій.
Структура дисертації складається зі вступу, трьох розділів, висновків,
списку використаної літератури і додатків. Загальний обсяг дисертації
становить 192 сторінки, з них основного тексту – 158 сторінок, обсяг
додатків – 10 сторінок, загальна кількість використаних літературних джерел
– 191.
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РОЗДІЛ 1. ЦІННІСНО-ЕТИЧНА ПАРАДИГМА ПІДГОТОВКИ
ПРОФЕСІЙНИХ СУДДІВ
1.1. Еволюція наукових поглядів на ціннісно-етичну складову у
підготовці професійних суддів
Розгляд

професійних

та

моральних

якостей

суддів

необхідно

розпочинати з архетипних засад, які автономно зародилися у різних
цивілізаціях. Історичні корені дають можливість визначити аксіологічні
засади в їх світоглядному вимірі. Звернення до джерел уможливлює
виявлення гносеологічної складової у ході еволюції поняття суддівської
етики.
Перші згадки про призначення судді зустрічаються у Біблії. Мойсей
заповідав: "І взяв я голів ваших племен, мужів мудрих та знаних, і поставив
їх головами над вами, – тисячниками, і сотниками, і п'ятдесятниками, і
десятниками, та суддями для ваших племен. І наказав я того часу вашим
суддям, говорячи: "Вислуховуйте суперечки між вашими братами, і
розсуджуйте справедливо між чоловіком та між братом його та між
приходьком його. Не будете звертати уваги на обличчя в суді, – як малого,
так і великого вислухаєте, не будете боятися положення людини…" (П'ята
кн. Мойсеєва, 1 : 15 – 17). У давньоєгипетському манускрипті писалося:
"Дивіться, як істувер видовблює серце неправедного судді. Руки судді
повинні бути чистими і тільки тоді він зможе впасти на могутню грудь
Амона". У давньогрецькому епосі легендарний Гомер піднімав проблему
праведності

судді.

Такими

епітетами,

як

"нещасті

та

зваблені"

характеризуються ним люди, які намагаються обстоювати свою свободу,
зневажаючи права інших та нехтуючи рішенням суддів. В "Еліаді" Гомера
перемагає не бог війни Арес, а Зевс, який уособлює собою справедливого
суддю. Якщо у Гомера досить відчутними були метафоричні тенденції, то
давньогрецький політик й поет Гесіод безпосередньо заявляв, що людина не
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повинна зазіхати на власність, оминаючи справедливий суд. Фурекід вже
надає Зевсу не метафоричні, а імплемізовані якості як інтериотизатору
архетипної

непідкупності

суддів.

Грецькі

мислителі,

у

тому

числі

натурфілософи, вважали, що суддя повинен мати єдину привілею –
розуміння, хто він такий.
У Душановому законнику (1354 р.) зазначалося, що всі судді "повинні
судити згідно із Законником і не повинні нікого боятись [107].
Уперше проблему аморального судочинства підняв Сократ. Він заявив
також, що суддя повинен мати моральне право виносити судові рішення [94].
Платон,

пам'ятаючи

обурювався

суддями,

несправедливо
які

не

здатні

здійснений
виносити

над

Сократом

справедливі

суд,

вироки,

наголошував на моральних чеснотах судді і писав, що люди, які збираються
стати суддями, попередньо повинні зазнавати ретельної перевірки [94; 95,
с.367]. Арістотель у зв'язку з цим сформулював наступні питання: "ким є
судді", "що належить їм судити, "як судді мають бути призначені" [3, с. 127].
Він писав, що суддями можуть бути лише люди віком старші тридцяти років
за умови, якщо вони не є державними боржниками і не позбавлені
громадянської честі.
Середньовічна доба поставила в епіцентр ставлення до судді концепт
теоцентризму. св. Августин визнавав, що судді – це такі ж люди, як й інші,
однак вони відрізняються тим, що повинні бути максимально цнотливі [1].
Тертулліан стверджував, що суддя носить за спиною свій вирок [168]. В
апокрифічних сказаннях середньовічної України суддя виступив як втілення
метафоричних пантеїстичних структур.
У добу Просвітництва Вольтер та Беккаріа обурювалися безчинними і
несправедливими суддями [8; 15], а Монтеск'є наголошував на необхідності
існування у суді власних моральних чеснот [79].
Представник німецької класичної філософії І. Кант стверджував, що
суддя повинен вирішувати справи на засадах позитивного права. Він, так
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само, як і Монтеск'є та Беккаріа, заперечував право судді вирішувати справи
на свій розсуд у тому випадку, якщо у законі існують прогалини [16, с.24].
Гегель вважав, що право, яке ввійшло в існування у формі закону, існує
для себе, протистоїть особливій волі й думці права і має себе зробити чутним
як загальне. Це пізнання й здійснення права в особливому випадку, без
суб'єктивного сприйняття особливого інтересу, покладається на суспільну
силу, суд. Гегель, виступаючи за "правильне й справедливе" критикував
аристократизм тих суддів, які уникають публічності і розглядають себе як
захисток права, куди непосвячені не повинні мати доступу [18, с. 196].
У 50-х рр ХІХ ст американські судді підготували та видали курс лекцій
"Професійна етика" (Дж. Шарсвуд, 1854 р.), а також монографію "Курс
правових досліджень" (Д. Гофман, 1856 р.), в яких викладались норми
поведінки та вимоги до професійної культури правників. Наприкінці ХІХ ст.
аналогічні праці з’явилися і на теренах Російської держави, до складу якої на
той час входила Україна. Термін "етика судді" був уведений А. Ф. Коні для
визначення ролі моральності у судочинстві. Свою лекцію про судову етику
він назвав "Історія розвитку кримінально-процесуального законодавства в
Росії". У ній він зазначав, що у своїх рішеннях суддя повинен бути
незалежним. До етики судді належить не лише суддійство "по совісті і згідно
із законом", а й етика його взаємин з учасниками процесу. У діяльності судді
поіинні поєднуватися правові та моральні вимоги. Рішення судді повинне
ґрунтуватися

на

моральних

засадах.

Він

повинен

бути

сміливим,

дотримуватися закону, не зважати на погрози і тиск з боку влади. Судді,
зазначав А. Коні повинні бути притаманні такі риси, як повага до людської
гідності, справедливе ставлення до людини, усвідомлення морального
обов'язку, повага до права людини на життя. Суддя має прагнути реалізації
не лише матеріального права, а й морального закону. Йому слід
реалізовувати не лише об'єктивну, а й суб'єктивну моральність. Діяльність
судді не повинна суперечити моральним обов'язкам людини, вони мають
підпорядковуватися моральній дисципліні. Суддя, вказував А. Коні, має

14

дотримуватися моральних вимог твердо і непорушно, не залишаючи місця
ані психічному насиллю, ані малодушшю; бути спокійним, володіти собою,
не піддаватись пристрастям та миттєвому настрою. У процесі відправлення
правосуддя етичні вимоги необхідно поєднувати з естетичними [54].
У радянський час судова етика майже не досліджувалась. Її
противником був А. Я. Вишинський. Ідейне обґрунтування полягало у тому,
що "етика у радянському суспільстві єдина, це соціалістична етика" [49]. У
90-х роках цим питанням займався С. С. Сливка, який досліджував
професійну культуру у рамках юридичної деонтології. Професійна культура
досліджувалась С. С. Сливкою у двох аспектах – вищому та елементарному.
Науковець сформував концепцію, згідно якої вищий аспект залежить від
індивідуальності правника, є духовним орієнтиром для утворення правової
свідомості на елементарному рівні. Елементарний рівень формується у
залежності від дії норм позитивного права [140, с. 52]. С. Сливка визначав
такі риси професійної культури юриста, як високі моральні якості, розвинені
соціальні почуття, розуміння правових явищ, переконання у цінності права,
професійна майстерність, високий рівень теоретичної підготовленості [142, с.
73]. Низка праць науковця присвячена духовним засадам моральної культури
юриста [138; 139; 141]. Ю. М. Грошевий досліджував професійну
правосвідомість суддів як одну з форм групової правосвідомості, що
характеризується

специфічним

змістом

стосовно

як

правосвідомості

суспільства, так і індивідуальної правосвідомості судді. Утворення останньої
залежить

від

правосвідомості

суспільства.

Між

індивідуальною

та

громадянською правосвідомістю існують взаємозв’язки, що зводяться до
наступного: 1) судді пізнають право та діють у ході справляння правосуддя у
залежності від сприйнятих ними ідеологічних засобів пояснення суспільної
правосвідомості; 2) правосуддя відправляється у певних загальних умовах,
що становить поле чи атмосферу діяльності суддів і характеризується
загальним авторитетом і повагою до права, що залежить від суспільної
правової свідомості; 3) при винесенні вироку суспільна правосвідомість
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визначає обов’язок окреслити власне ставлення до фактичних даних,
розкрити елементи власної правової свідомості. Звичайно, цим взаємозв’язки
не обмежуються, наведені основні з них. Професійна правосвідомість судді
включає в себе як систему правових ідей, що виражають інтереси
суспільства, так і систему власних правових поглядів і переконань, оцінок
про справедливість або несправедливість правових норм, ефективність
правового

регулювання,

відповідність

правових

приписів

характеру

суспільних відносин, які ця норма регулює [24, с.250].
У 90-х роках дослідженням судової етики займався А. С. Кобліков, який
визначав судову етику як комплекс поведінкових норм, що приписуються як
суддям, так і іншим учасникам судового процесу. Ці норми покликані
окреслити моральні чинники їх поведінки у професійному вимірі, а також у
приватному житті. Крім того, судова етика може розумітись як науковий
напрямок [49].
Л. М. Гуртієва визначала судову етику як вчення про реалізацію
загальноприйнятих моральних цінностей (життя, свобода, честь, гідність
людини), принципів (гуманізм, справедливість та ін) та норм моралі в
кримінально-процесуальній діяльності слідчого, керівника органу досудового
розслідування, прокурора, адвоката, слідчого судді, суду, а також у
кримінальному процесуальному законодавстві, що її регулює. До предмету
судової етики належать явища та процеси, які відбуваються у ході судового
процесу, але законом безпосередньо не регулюються або можуть дозволяти
судді вибір з різних варіантів вчинків. Також до предмету включається
дослідження законодавства щодо врахування моральних цінностей при
правовому

забезпеченні

судового

процесу,

ведення

судочинства

у

відповідності до цінностей, окреслених суспільною, громадянською мораллю
[27, с. 580]. Правове регулювання та забезпечення реалізації правових
цінностей у сучасних наукових розвідках розкрите лише частково. Зокрема,
Л. Гуртієва розглядала низку напрямків удосконалення відповідного
регулювання на досудових стадіях. Серед найважливіших напрямків є
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деталізація процесу, особливо стосовно проведення дій примусового
характеру, наслідком яких є втручання у приватне життя; удосконалення
підходів до визначення процесуальних прав та захисту інтересів учасників
процесу; визначення санкцій за невиконання службових обов’язків,
пов’язаних із правами та інтересами осіб, які є учасниками справи [26, с. 11].
Осмислення досудового процесу дає змогу створити уявлення про цілісний
механізм забезпечення поваги до правових цінностей у всіх учасників,
передбачити напрямки розвитку законодавства.
Ю. А. Меліхова вивчала морально-професійну культуру судді як
специфічну єдність аксіологічного і емпіричного начал його особистості та
реалізацію їх у професійній діяльності, відзначала такі особистісні риси
судді, як справедливість, принциповість, чесність, сумлінність, незалежність,
відповідальність, неупередженість, гуманність, підкреслюючи, що не можна
вести мову про високий рівень професійної культури судді без належного
морального наповнення його особистості, тоді як будь-які найщиріші
прагнення захисту прав і свобод, поліпшення правозастосовної практики,
належного здійснення правосуддя можуть руйнуватися через низький рівень
особистісного

професійного

потенціалу

судді.

Морально-професійна

культура судді, стверджує автор, сформувалась як певна деонтологічна
реальність, філософсько-правове осмислення якої допоможе у вирішенні
низки надзвичайно актуальних і невідкладних завдань, пов’язаних з
розв’язанням проблем сучасного судочинства [74]. В. Чорнобук досліджував
етику суддівського корпусу як необхідну умову захисту єдності та
незалежності судової системи України. Розглядалося питання суддівської
етики та її принципи. Досліджувався історико-правовий аспект формування
етичних норм та правил поведінки судді. Розкривалося питання особистої та
процесуальної етики судді, пропонувалися шляхи вдосконалення етичної
поведінки суддів. Морально-етична поведінка суддів досліджувалася як
різновид професійної етики, що становить собою систему конкретизованих
моральних норм і принципів з урахуванням особливостей професійної

17

діяльності суддів. Автор наголошував на тому, що основними принципами
етики судді є імператив, утилітаризм і генералізація. Виокремлюючи два
аспекти етики: особиста етика (духовний аспект) і процесуальна етика
(практичний аспект), В. Чорнобук зазначав, що робота судді залежить від
певного обсягу характеристик особистості, які утворюють систему. На основі
структури цієї системи формується творчий потенціал і особливості підходу
до вирішення справ. Важливим концептом у цьому аспекті виступає власне
творчість. Підкреслювалося, що з метою зміцнення авторитету судової влади,
на державному, міжнародному та світовому рівнях суддя в будь-якій ситуації
повинен поводитися так, щоб зберегти не тільки особисту гідність, а й не
заподіяти шкоди суддівській репутації та державі в цілому [180].
Л. Тацій, досліджуючи етику судді та особливості її нормативної
регламентації, характеризувала особливості нормативної регламентації вимог
суддівської етики на національному рівні, пропонувала виокремлювати
етико-правові норми як самостійний різновид у системі соціального
регулювання. Автор наголошувала на тому, що до судді висуваються високі
моральні вимоги, які не можна виміряти емпіричними показниками, як-от
чесність та порядність, наявність загостреного відчуття справедливості,
здатності не осуджувати людину за скоєний проступок, співчуття і вміння
допомогти їй виправитись, скрупульозність у вивченні обставин справи,
здатність виходити з презумпції невинуватості й трактувати сумніви на
користь обвинуваченого та ін. Суддівська етика трактувалася як система
етичних принципів та правил професійної діяльності та позаслужбової
поведінки судді. Саме у діяльності судді, наголошує вчений, проявляються
такі характеристики та особливості особи судді, які своєю чергою
визначають шляхи виформування стилю поведінки, а отже і проявляються у
вигляді рутинного чи творчого підходу.. Обравши професію судді, доходить
висновку автор, слід усвідомлювати не лише професійну відповідальність за
правильне застосування норм матеріального й процесуального права, а й
відповідальність за свій щоденний особистісний вибір, за стійкість своїх
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етичних переконань, від яких прямо залежить довіра до судової системи як
один із ключових факторів верховенства права [166].
В. І. Чебан досліджував міжнародно-правові норми, в яких визначаються
морально-етичні

вимоги

до

суддів

та

відповідність

національного

законодавства міжнародним стандартам. У силу надзвичайної важливості
посади суддів як носіїв судової влади до них пред'являються, вважає автор,
додаткові вимоги не статусного характеру, які охоплюють об’єктивні
показники моральних якостей людини – претендента на посаду судді.
Дослідник наголошує, що ставлення і вимоги суспільства і держави до моралі
та етики суддів докорінно змінюються: розширюється і збагачується
практика застосування цих вимог у судово-правовій діяльності, однак
водночас з’являються нові проблеми, породжені новим етапом у розвитку
правового статусу суддів. Значення особистісного фактора визначається не
тільки персоніфікацією судових рішень, прийнятих суддею, а й тією роллю,
яку відіграє в процесі судочинства погляд судді, його дискреційні
повноваження. У зв’язку з цим, наголошує автор, як міжнародна спільнота,
так і законодавство більшості держав ставлять в один ряд як професійні
якості суддів, так і їхні моральні характеристики, їх поведінку в
повсякденному житті. Проблемними дослідник вважає питання щодо
відсутності

можливості

апріорного

визначення

таких

особистісних

властивостей, як чесність, принциповість, непідкупність тощо. Тому,
зауважує він, нерідко в таких випадках покладаються на різного роду
презумпції, існуючі на рівні здорового глузду. Між тим критерії
праворозуміння таких властивостей, вважає він, мають бути офіційно
закріплені в нормативних актах, або тлумачитись Конституційним Судом
держави [178].
Л. П. Нестерчук досліджує сутність особливої ролі судової влади та
моральні вимоги до її діяльності, вдається до визначення морально-етичних
засад діяльності судді як головного чинника здійснення незалежного та
неупередженого правосуддя в Україні, наголошує на тому, що кожен суддя
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повинен діяти неупереджено й об'єктивно, не лише на засадах професійних
знань, а й на основі світогляду. Для сумлінного й професійного виконання
суддівського боргу, вважає автор, найважливіше значення мають високий
професіоналізм і загальна культура, а також розуміння суддями сутності
суддівської незалежності, свого призначення, ролі і місця в системі
правосуддя. Судді повинні реалізовувати моральний обов'язок об'єктивно,
неупереджено досліджувати справу, встановлювати істину і справедливо її
розглядати, враховувати різне становище та різні домагання сторін,
керуючись своєю совістю і законом, піклуючись про справедливість суду.
Суддя, вважає автор, не повинен припускати, щоб родинні, соціальні,
політичні та інші зв'язки впливали на його поведінку та рішення суду, не
повинен ставити свої особисті інтереси чи інтереси інших вище престижу
правосуддя, не повинен створювати у інших враження, що вони мають на
нього вплив тощо. Суддя не може бути членом організації, яка проповідує
дискримінацію за расовою, статевою, релігійною чи національною ознакою,
оскільки це дає привід для сумніву в його неупередженості, він не повинен
дозволяти собі робити будь-які висловлювання, які можуть вплинути на
результат чи порушити справедливість процесу, повинен сприймати як
належне обмеження в непрофесійній діяльності – громадській, благодійній,
урядовій, фінансовій та іншій, особливо, якщо ця діяльність заподіює шкоду
авторитетові судової системи [87].
В. Г. Гончаренко вважає, що вимоги до моральності правосуддя повинні
ставитись надзвичайно високі, правосуддя повинно розглядатись перш за все
в інтересах людини, котра як особистість і першооснова суспільства має в
ньому найвищу соціальну цінність і здійснює свою діяльність у межах моралі
та права. Проте гуманізм як мірило належного правосуддя може бути
прийнятий лише у вигляді ідеології взаємодії та відносин інститутів держави
і суспільства та його фізичних осіб, зважаючи на те, що гуманізм, впливаючи
на правотворення і застосування нормативних актів, не має конкретної
регулятивної функції, проголошуючи необхідність сповідування загальних
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соціально-філософських устоїв сучасного цивілізованого суспільства. В
цьому аспекті, на думку автора, на цілковиту увагу заслуговує спроба
застосування як критерію визначення доступності й ефективності правосуддя
категорії моралі, яка являє собою систему нормативних ціннісних уявлень,
що визначають і регулюють поведінку людини [19]. О. М. Овчаренко
аналізує проблему етичних стандартів суддівської діяльності. Досліджує
міжнародно-правові акти, які регламентують питання суддівської етики та
відповідний зарубіжний досвід, а також положення Кодексу суддівської
етики, схваленого ХІ черговим з'їздом суддів. Вивчається механізм
притягнення судді до відповідальності за порушення морально-етичних
принципів поведінки за чинним законодавством. Порушення Кодексу
суддівської

етики,

наголошує

він,

може

служити

підставою

для

дисциплінарної або конституційної відповідальності суддів, якщо одночасно
мало місце порушення процесуального законодавства або визначених
законом обов'язків судді. ВККС України та ВРЮ повинні оцінювати
відповідні дії або бездіяльність суддів, враховуючи направленість умислу
судді та наслідки, які настали в результаті цього. Вихідним критерієм
притягнення судді до відповідальності О. М. Овчаренко вбачає настання в
результаті неетичної поведінки негативних наслідків для забезпечення прав
та основоположних свобод осіб, які були учасниками судового провадження.
Недотримання суддею етичних норм у позаслужбовій діяльності, якщо це не
пов’язано із відправленням правосуддя, і не порушує прав і законних
інтересів третіх осіб, вважає він, не може розглядатися як підстава для
відповідальності судді [90].
В. П. Кохан, досліджуючи дисциплінарну відповідальність суддів у
трудовому праві, акцентувала на теоретико-правових засадах дисциплінарної
відповідальності,

матеріально-правових

відповідальності,

процесуально-правовому

засадах
аспекті

дисциплінарної
дисциплінарної

відповідальності суддів. У цьому контексті досліджувалась етична сторона
професії судді [61].
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Проблему притягнення суддів до відповідальності досліджував також А.
В. Маляренко. Він наголошував на тому, що суддя у моральному вимірі має
набути повноваження приймати рішення щодо долі інших осіб. Довіра з боку
суспільства залежить від освіти, морально-етичних цінностей, притаманних
судді та таких, що знаходять прояв у його діях. Суддя, наголошував він,
повинен бути в першу чергу високоморальною людиною, оскільки судова
влада, яка діє у сфері соціальних і міжособистісних конфліктів та створює
необхідну систему "стримувань" і "противаг", повинна відповідати високим
моральним

стандартам,

виправдовувати

очікування

суспільства.

Наголошується на тому, що найважливішою моральною вимогою до
діяльності судової влади є справедливість. Суспільству і окремо взятій особі,
стверджує автор, потрібен справедливий суд, у межах якого досягається
правда, відбувається правдивий захист, що знаходить прояв у рішеннях
такого суду. Суддя, підкреслює А. Маляренко, є представником судової
влади. Саме від судді, його переконань і підходу до вирішення справ
залежить те, яким чином ставитиметься до судової влади суспільство та
окремі громадяни. Ця теза покладає на суддю обов’язок бути зразком не
лише у професійній діяльності, але і у повсякденному житті, що сприятиме
утворенню образу порядності, справедливості, моральності судової системи
загалом. А. Маляренко виходячи з того, що в окремих випадках поведінка
судді зумовлює до виникнення коливань у суспільстві пропонує утворення
комітету з етичних справ у структурі Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України за зразком європейських країн. За старань відповідного комітету
можуть бути розроблені конкретні варіанти дій судді, які б скеровувались на
досягнення загального позитивного сприйняття судової влади [71]. У
системному зв’язку з вище розглянутою проблемою перебуває присяга судді,
а також особливості встановлення відповідальності за її порушення. Поняття
присяги судді напряму пов’язано з концептом справедливості, що
розвивається і знаходить прояв у особистості судді. Розуміння концепту
справедливості суддею, його закріплення у правовій свідомості залежить від
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належного знання закону та практики його застосування, а також досвіду.
Концепту справедливості А. В. Маляренко обгрунтовано надає неабиякого
значення і наголошує на його важливості у ході всього судового розгляду.
Суддя, як вважає А. В. Маляренко, повинен мати розвинуту совість, що
вказує на здатність здійснювати внутрішній моральний самоконтроль як при
розгляді справи, так і при прийнятті рішень. Совість судді, наголошує він, не
повинна порушуватись при прийнятті рішень на користь однієї із сторін;
мотиви не повинні мати недоліків чи бути аморальними. Водночас суддя
повинен бути гуманним. Що стосується відповідальності суддів, то підстави
для неї мають бути окремо виділеними, обгрунтованими, конкретними.
Діяння судді, за які він має нести відповідальність, в законодавстві повинні
бути визначені конкретно і зрозуміло, як і діяння, зазначені в Кримінальному
кодексі України та Кодексі України про адміністративні правопорушення
[72]. До підстав, порядку та особливостей дисциплінарного провадження
щодо суддів зверталися Ю. В. Полтавець [103], А.Т. Борко [11].
С. Подкопаєв досліджував регулювання етичних засад судочинства в
Україні. Він зазначав, що авторитет суду та його рішень багато в чому
пов’язується з авторитетом судді, оцінкою його поведінки як у сфері
судочинства, так і поза межами його професійної (службової) діяльності.
Дослідник зауважує, що у діяльності судів помітний дефіцит моральності –
як в поведінці суддів, так і сторін, який зумовлюється низкою причин, як-от:
1) зниження рівня морального потенціалу у відносинах між людьми в умовах
економічних перетворень та соціальної нестабільності; 2) недостатня
забезпеченість статусу судді гарантіями його незалежності (особливо
неналежний рівень матеріального забезпечення); 3) недостатня “якість”
законодавства, що набуває чинності та функціонує у період його
реформування. Етичні положення, вказує автор, надають змогу суддям
оцінювати свої дії в повсякденному житті та під час здійснення правосуддя,
звіряти їх із вимогами високого престижу своєї професії, служать єдиною
системою критеріїв при оцінці різних аспектів поведінки судді з боку
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уповноважених органів у разі оскарження дій судді як таких, що порушують
Присягу [99]. Судовій етиці присвячена низка й інших праць С. Подкопаєва
[97; 98]. Н. А. Гураленко досліджувала проблемні питання формування
етико-психологічних якостей суддів. Увага акцентувалася на тому, що лише
етично обґрунтована діяльність може набувати характеру морально
обумовленого процесу. Систему професійної підготовки суддівських кадрів
визначено як науково-обгрунтований, системний, цілеспрямований процес
професійного відбору, підготовки, адаптації та діяльності, метою і
результатом якої є підвищення компетентності судді-професіонала [25].
В. В. Городовенко справедливо зазначає, що ставлення до суду як до
найсправедливішого

органу,

що

здійснює

правосуддя,

у

свідомості

громадськості формується з уявлень окремих людей про професійні й
моральні

якості

конкретного

судді.

Справедливе

вирішення

справи

незалежним і неупередженим судом зумовлюєтьcя не тільки об’єктивними, а
й суб’єктивними чинниками: моральними якостями самого судді, його
здатністю протистояти тиску громадськості, ЗМІ, всіх, хто намагається
втручатись у процесуальну діяльність [22]. А. Музиченко зазначає, що
авторитет суду, його рішень багато в чому ототожнюють з авторитетом судді,
його професійними якостями, поведінкою в суді й поза ним. Посада судді
відноситься

до

тих

професій,

моральний

аспект

в

яких

відіграє

основоположну роль [80].
С. Д. Гусарєв наголошує на принципі чіткої регламентованості роботи
судді, який проявляється у тому, що під час реалізації своїх повноважень
суддя не може відступитися від встановленого законом порядку здійснення
процедури, зобов'язаний у прийнятті рішення приймати до уваги думки
інших учасників процесу, об'єктивно оцінювати надану інформацію,
організовувати поведінку присутніх на судовому засіданні, виконувати інші
дії,

які

також

регламентуються

законодавством.

Наголошується

на

соціальному аспекті, згідно з яким у своїй діяльності суддя піклується не
тільки про те, щоб вірно, у відповідності до закону розглянути юридичну
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справу та прийняти по ній справедливе рішення, але й максимально
використати юридичну процедуру та весь обсяг своїх повноважень, щоб
сприяти високому авторитету права, вихованню громадян у дусі високої
поваги до його вимог. Важлива роль надається комунікативному аспекту
діяльності, який проявляється у різноманітних формах спілкування з
окремими індивідами, організаціями, установами тощо, що вимагає прояву
таких особистих якостей судді, як чуйність, емоційна сталість, уміння
слухати співрозмовника, давати вичерпні і прямі відповіді. Автор приділяє
увагу й організаційному аспекту розуміння суддівської діяльності. Учасники
процесу, наголошує С. Гусарєв, не знаходяться у владному підпорядкуванні
до судді. Однак якість розгляду справи багато в чому залежить від
узгодженості дій, взаємопорозуміння, безконфліктності стосунків, чого суддя
досягає завдяки своїм організаційним здібностям. Особлива відповідальність
за якісну організацію судового процесу покладається на головуючого, який
своїми діями та рішеннями формує загальну психологічну атмосферу,
обстановку діловитості, довіри, що сприяє ефективності виконання своїх
функцій і адвокатом, і прокурором, і представником слідства [28].
Р. Л. Сопільник розглядав судову етику в контексті проблематики
підвищення довіри до суду. Автор наголошував на тому, що ефективність
судової системи вимагає від суддів високого рівня професійної свідомості.
Судді повинні забезпечувати високий рівень професійної компетентності за
допомогою базової підготовки та подальшого навчання, що забезпечить їм
належну кваліфікацію. Як важливий чинник ефективності правосуддя та
підвищення довіри до суду розглядалося кадрове забезпечення судів
високопрофесійними суддями з високими моральними якостями [145, с. 136
– 140]. Р. Л. Сопільником розглядалися також предметна і фахова
компетенція судді адміністративного суду. Фахова кваліфікація судді полягає
у

набутті

фахових

Розшифровується

це

правових
поняття

знань

і

через

здібностей

їх

використання.

оволодівання

методологією

юриспруденції, зокрема самостійним осягненням розширеного комплексу
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правових галузей, абстрагуванням від неважливого, логічність праці у
конкретних обставинах справи. Серед якостей судді відзначаються логічне
мислення та здібність до мислення у поза фаховому контексті, зокрема з
урахуванням соціально-економічних, політичних конфліктів. Суддя повинен
мати хорошу освіту та здатність до постійного підвищення кваліфікації.
Велике значення надається досвіду судді, як особистому так і трудовому.
Кваліфікований суддя є неупередженим, стриманим, постійно самодіагностує
можливу власну упередженість і не підпадає під зовнішній вплив, прораховує
наслідки своїх дій для іміджу судді і суду. Формулювання думок
професійного судді відзначається чіткістю, зокрема складні обставини
справи

можуть

бути

подані

конкретно

і

доступно,

з

належною

аргументацією. Досвід професійного судді з етичних вторувань засвідчується
умінням коректно і грамотно вести засідання і допит. Серед інших
компетенцій судді Р. Л. Сопільник наголошує на компетенції до навчання (як
самонавчання так і навчання інших осіб). Важливим є усвідомлення суддею
обов'язків і відповідальності, готовність судді до дій та витривалість,
самоорганізованість

і

наявність

організаційних

здібностей.

Вагомого

значення Р. Л. Сопільник надає соціальній компетенції суддів, що включає у
себе спроможність працювати в команді, спроможність до спілкування з
людьми та владнання конфліктів. Актуальним виокремленим напрямком
удосконалення підготовки професійних суддів стало визначення послугової
орієнтації [144].
О. О. Овсянникова досліджувала взаємодію судової влади та засобів
масової інформації. Серед загальних принципів взаємодії суддів та ЗМІ (якот

принципи

інформування

громадськості

через

ЗМІ,

презумпції

невинуватості, захист недоторканності приватного життя в рамках судового
розгляду, що триває, тощо) визначаються й засади, що визначають етичні
норми їхньої взаємодії: точність інформації – органи судової влади та
правоохоронні органи мають надавати мас-медіа лише перевірені дані або
дані, що базуються на обґрунтованих припущеннях; доступ до інформації:
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якщо на законних підставах засобу масової інформації надається певна
інформація, то необхідно забезпечити рівність у доступі всіх зацікавлених
засобів масової інформації задля уникнення дискримінації; заборона на
використання інформації: органи судової влади не мають використовувати
інформацію про судові процеси, що тривають, задля досягнення комерційної
мети або іншої мети, несумісної із застосуванням права; неприпустимість
впливу на суд: у рамках кримінальних процесів, а надто за участю присяжних
чи непрофесійних суддів, органи судової влади та правоохоронні органи
мусять утримуватися від оприлюднення інформації, що може негативно
позначитися на справедливості судового розгляду; допуск журналістів:
журналісти мають бути допущені на судові засідання (крім закритих) без
дискримінації та попередньої акредитації. Не можне фігурувати заборона
присутності журналістів на усіх судових засіданнях, крім передбачених
законом випадків; допомога засобам масової інформації у висвітленні
процесів: відомості про план засідань, оголошення рішень та вироків, інші дії
журналісти мають одержувати своєчасно та без ускладнень у частині подання
запитів. Виняток становлять ті випадки, коли це не є можливим. Журналісти
повинні мати можливість за будь-яких умов отримувати й копіювати
публічно проголошені вироки. Отримана журналістами інформація не
повинна бути заборонена до поширювання для повідомлення громадськості
[88].
Таким чином, поняття суддівської етики пройшло довгий шлях еволюції.
У світоглядних джерелах суддя виступає як носій справедливості. В Античну
добу на перший план виходять моральні якості судді. Наглошується на
моральних чеснотах судді, таких рисах, як чесність, порядність, гідність. В
епоху Середньовіччя в епіцентрі ставлення до судді – концепт теоцентризму.
Суддя трактується як носій Божої волі, виконавець Господніх велінь. У добу
Просвітництва на перше місце виходить гуманність, здатність судді
об'єктивно вирішувати справи.
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У ХІХ ст. увага звертається на професійну культуру судді, його
моральність. У посткласичний період акцентується на ролі судді у захисті
природних прав людини. Наприкінці ХХ-поч.ХХІ ст. наголос здійснюється
на

антропологічному

концепті,

потребі

інтернаціоналізації

етичних

властивостей судді, захисті прав і свобод, євроінтеграційному скеруванні
суддівської етики.
На основі сформованих уявлень про еволюцію наукових поглядів на
ціннісно-етичну складову у підготовці професійних суддів доцільно
виокремити теоретико-правові засади організації підготовки професійних
суддів, що склалися на сьогоднішній день в українській правовій науці.
1.2. Гносеологічний аспект ціннісно-етичної парадигми підготовки
професійних суддів
Підготовка професійних суддів базується на низці теоретико-наукових
підходів та організаційно-правових засад, докладніше досліджених у
попередніх розділах. Дослідження показало, що ціннісно-етична парадигма
підготовки професійних суддів на сьогоднішній день повною мірою не
сформована. Одним з найважливіших її аспектів, що потребує більш повного
розкриття є гносеологічний.
Завдання пропонованого розділу полягає у визначенні методології
дослідження, під якою мається на увазі система методів і наукових підходів,
застосовуваних для досягнення мети дисертації, а також уточненні
категоріального апарату, що має особливе значення в такій справі як правове
забезпечення підготовки професійних суддів.
Для побудови загальної методики важливо докладно розуміти, що
мається на увазі під ціннісно-етичною парадигмою. Поняття "парадигма",
саме у такому значенні, у якому воно введене у сучасний дослідницький
простір, було запропоноване до наукового обігу Томасом Куном. Парадигма
являє собою цілісну картину світу або картину "зрізу" дійсності, що панує у
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свідомості певного наукового співтовариства. У дослівному перекладі з
грецької мови слово "парадигма" ("paradeigma") означає "зразок". Парадигма
завдає науковому співтовариству світоглядні орієнтири та методологію
дослідження [65, с. 195]. Таким чином, ціннісно-етична парадигма
підготовки професійних суддів є таким особливим, побудованим на наукових
та практичних дослідженнях зразком, виходячи з засадничих основ якого
можливо

рекомендувати

удосконалення

організаційно-правового

забезпечення підготовки професійних суддів.
Методологія юридичної науки – поняття досить широке, але водночас і
конкретне.

Вона

охоплює

інструментарій,

а

також

методологію

правотворення та правозастосування [46, с. 234]. Методологія також
визначається як сукупність пізнавальних засобів, методів, прийомів, які
застосовуються у юридичній науці [60, с. 83]. Отже поглиблений аналіз
правових

основ

формування

ціннісно-етичної

парадигми

підготовки

професійних суддів вимагає обґрунтування загальної методики даного
дослідження, котра перебувала б у відповідності до задекларованого
дослідницького напрямку.
Метод являє собою (від гр. methodos) спосіб пізнання, систему прийомів,
що регулюють практичну і пізнавальну діяльність, використовуються як на
емпіричній, так і теоретичній стадії наукового дослідження. Метод
юриспруденції – засіб юридичного пізнання, створення та організації
юридичного знання [136, с.5]. Методика наукового пізнання визначає певну
послідовність вирішення конкретної наукової і практичної задачі, а також
сукупність і порядок застосування використовуваних при цьому методів.
При дослідженні такої складної категорії як ціннісно-етичні засади
підготовки професійних суддів необхідно брати до уваги наявність
методологічної ієрархії. Як зазначав акад. П. М. Рабінович, відсторонення від
методологічного монополізму сприяє покращенню процесу пошуку істини та
спрощує цей процес, дає змогу з різних сторін розглянути предмет
дослідження, виявити важливі для дослідження закономірності. Водночас не
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варто неперебірливо ставитись до методологічних засад дослідження, адже
це може призвести до неупорядкованості дослідження та відвести від істиних
висновків, що в сукупності знизить обґрунтованість та придатність
результатів до практичного використання [114, с. 24].
Уникання методологічного безпорядку потребує формування логічної
загальної методики дослідження, завдяки чому уможливиться вирішення
поставлених завдань без відхилення від алгоритму дослідження [76, с. 74].
У цьому контексті пріоритетним для нас став діалектичний метод,
стосовно якого поділяємо думку Н. Ю. Мельничук, котра зазначила, що існує
тенденція

розцінювання

діалектичного

методу

як

застарілого

чи

непридатного до використання в силу певних ідеологічних міркувань (його
поширено використовували за радянських часів). Н. Ю. Мельничук
відзначає, що єдино допустимою причиною відкладання котрогось з
перевірених часом методів може стати зміна парадигми. Відмежування від
політичних перепитій та маніпуляцій науковцеві дозволятиме віднайти
істину. Іншими словами, сам по собі дослідницький інструмент повинен бути
позбавлений політичного забарвлення, що дасть змогу здобути раціональний
засіб досягнення істини [75, с. 19]. У цьому розумінні доцільно погодитися й
з М. С. Кельманом, що діалектика була і є пізнавальним фундаментом науки
про державу і право, основою її методології [46, с. 234].
Найважливішим принципом діалектики є принцип історизму, тобто
розгляд предметів у їх розвитку, постійних змінах. Історичний підхід
засновується на аналізі основних етапів і тенденцій у виникненні, розвитку та
функціонуванні

об'єкту

дослідження

[6,

с.

24].

Даний

підхід

використовувався нами від початку дослідження та дасть змогу у ході аналізу
практики підготовки професійних суддів виявити певні закономірності та
тенденції, сукупність яких спростить формування рекомендацій щодо
удосконалення організаційно-правового забезпечення цього процесу.
Важливе

значення

має

принцип

всезагального

взаємозв'язку

і

взаємозалежності – не лише у природі і суспільстві, а й у мисленні, в якому
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зв'язок і взаємообумовленість форм мислення – понять, суджень, категорій,
теорій – є відображенням всезагального зв'язку і взаємообумовленості явищ
реального світу.
Водночас апелюємо й до принципів всесторонності розгляду предметів і
явищ

реальної

дійсності,

об'єктивності,

конкретності,

детермінізму.

Звертаючись до діалектичного методу, оперуємо його категоріями –
поняттями, які відображають найбільш загальні і суттєві властивості та
зв'язки явищ реальної дійсності й пізнання. Маються на увазі такі категорії
діалектики, як причина і наслідок, сутність і явище, зміст і форма, одиничне
й загальне. Категорії, закони діалектики розглядаємо як цілісну, відкриту,
динамічну систему, що розвивається та взаємодіє з іншими абстрактними
системами. При цьому враховуємо те, що закони і категорії діалектики
виражають різні аспекти, які мають різне значення: онтологічне (оскільки
являють собою відображення об'єктивної дійсності); гносеологічне (оскільки
виступають еволюціонуючими моментами процесу пізнання); методологічне
( у зв'язку з тим, що є шляхом пізнання); практичне (через те, що являють
собою не лише теоретичні регулятиви, а й регулятиви практичної діяльності).
У дослідженні застосовуватимемо й системний підхід, який, маючи
комплексну

будову,

містить

водночас

особливості

історичного,

функціонального і системного аналізу, забезпечує системне бачення об’єкта,
комплексність,

об’ємне

охоплення

матеріалу,

чітку

організацію

в

дослідженні. Грунтуємося на системній концепції Л. фон Берталанфі [10]. У
цих рамках звертаємося до системного аналізу. Система виступає як
комплекс елементів, що утворюють спільне ціле. Метод системного аналізу
дає можливість дослідити такі системні характеристики, як цілісність та
упорядкованість. Це має особливе значення не лише при аналізі засадничих
основ побудови ціннісно-етичної парадигми, але і при пропонуванні
рекомендацій щодо комплексного удосконалення процесу підготовки
професійних суддів.
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Жодне якісне правове дослідження питань, актуальних для правових
систем усього світу (як-от, підготовка професійних суддів) не може обійтись
без

використання

порівняльно-правового

методу,

який

виступає

як

сукупність способів і прийомів порівняльного вивчення загальних і
специфічних закономірностей, виникнення, розвитку, функціонування різних
правових систем. Серед способів порівняння застосовуємо наступні:
функціональне порівняння як дослідження правових засобів і способів
вирішення схожих або однакових соціальних і правових проблем;
нормативне порівняння, що передбачає суто юридичний аналіз і зіставлення
схожих правових норм і законодавчих актів; проблемне порівняння, при
якому порівнюються лише шляхи вирішення проблем у різних правових
системах і можливість застосування цього рішення для національної правової
системи; текстуальне порівняння, метою якого є виявлення того, який текст
найбільш прийнятний для імплементації в національне законодавство;
концептуальне порівняння, скероване на вивчення основних концепцій і
положень порівнюваних об’єктів; бінарне порівняння, суть якого полягає в
тому, що порівняльно-правовому дослідженню піддається не безліч
співіснуючих політичних і правових систем, а тільки дві паралельно існуючі
системи,

що

розвиваються.

Завданнями

порівняння

є

інформаційні

(отримання достовірної інформації про розвиток і функціонування тих чи
інших

явищ);

пізнавальні

(аналіз

та

оцінка

певних

особливостей

досліджуваного); аналітичні (визначення базових витоків правових явищ з
метою прийняття адекватних правових рішень у рамках національної
системи права); інтегративні (визначення напрямів гармонізації та зближення
на засадах інтеграції). У цьому ж контексті стосовно вітчизняних та
міжнародних правових актів застосовується й контент-аналіз – якіснокількісний метод вивчення документів, який характеризується об’єктивністю
висновків і суворістю процедури та полягає у квантифікаційній обробці
тексту з подальшою інтерпретацією результатів. Предметом контент-аналізу
виступають як проблеми соціальної дійсності, так і внутрішні закономірності
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самого об’єкта дослідження. У контексті соціологічного підходу вдаємося
також до методу анкетування, який ґрунтується на одержанні первинної
інформації шляхом опитування.
Наголосимо, що у ході аналізу основ формування ціннісно-етичної
парадигми підготовки професійних суддів особливе місце повинен займати
підхід, котрий розроблявся саме для мети аналізу правових цінностей, а саме
– аксіологічний підхід. При дослідженні аксіологічних засад суддівської
етики важливе значення має аксіологічний підхід, який дає можливість
визначити цінності, котрі необхідно акумулювати у практичній діяльності.
Йдеться про духовні опори, що дозволяють людині встояти перед життєвими
випробуваннями, впорядковують дійсність, вносять до неї оцінні моменти,
дають змогу порівнювати свою поведінку з нормою, ідеалом, метою, які
виступають еталоном. Цінності права – найважливіші та найглибші
принципи, які визначають ставлення людини та суспільства до права,
орієнтують людську поведінку [42].
Під цінностями мається на увазі спроможність права служити метою і
засобом задоволення науково обґрунтованих, соціально справедливих
загальнолюдських потреб та інтересів громадян, цінності у праві є шкалою
виміру права, тим сутнісним, що дозволяє праву залишатися самим собою.
Виділяються три основні типи цінності права: соціальна, інструментальна та
власна цінності. Соціальна цінність виражається через забезпечення простору
для упорядкованої свободи та активності. Інструментальна цінність
виявляється

у

здатності

забезпечити

організованість

та

нормальну

життєдіяльність, соціальний мир, злагоду, зняття соціальної напруженості.
Власна цінність права полягає у його глибокому особистісному значенні,
воно є цінністю для окремої людини, конкретної групи та суспільства у
цілому, відкриває особі доступ до благ та виступає дієвим засобом її
соціальної захищеності [136, с. 227 – 228].
Цінності права закладають нові шляхи та способи розвитку людини та
суспільства. Суб’єктам права стають доступні нові можливості розвитку
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завдяки безперервному розвитку системи цінностей [174, с. 163]. В
аксіологічному вимірі фактична поведінка виступає предметом оцінки через
ціннісне судження, існує у часі та просторі і є "фактом буття" [45, с. 28 – 31].
Оскільки

дослідження

має

безпосередній

зв'язок

із соціальною

реальністю, використовується соціальний підхід. У цьому контексті йдеться
про метод спостереження, під яким мається на увазі цілеспрямоване
сприйняття явищ об’єктивної дійсності, у ході якого отримуються знання про
зовнішні сторони, властивості та стосунки об’єктів. Спостереження має
низку особливостей – нерозривний зв’язок з об’єктом спостереження, що
позначається на адекватному сприйнятті соціальної дійсності, розумінні
соціальних процесів. Важливим методом є аналіз документів, який відіграє
істотну роль у соціальному пізнанні. У праці аналізуються джерела
європейського права, офіційні документи національного права, посередня
документація, статистичні документи.
Як доводить вивчення історико-правових та теоретико-правових
аспектів піднятої проблематики, досліджуване нами питання не може
вивчатися без врахування антропологічної парадигми. Слід враховувати те,
що, оскільки природа правової реальності за своїм історичним походженням
є такою, що вона існує не сама по собі, а функціонує всередині обширного
антропологічного контексту, який і сформував її, в правомисленні життєво
необхідно присутня "антропологічна серцевина", дослідження якої дозволяє
вийти через теоретичні лабіринти до людини як онтологічно-первинної
одиниці правової реальності. Внаслідок цього значної ваги набирає
дослідницько-методологічний антропоцентризм, який дозволяє, з одного
боку, глибше проникнути у сутність права через осягнення природи людини,
а, з іншого, допомагає краще зрозуміти природу людини через осягнення
сутності права [9, с. 48]. Антропологічний підхід водночас розглядається як
методологічний принцип, актуальність якого обумовлена глобальною кризою
і глобальним світоглядним конфліктом [43, с. 236, 241]. Мається на увазі
такий погляд на право, у засадах якого перебуває антропологічний
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світоглядний орієнтир, що скеровує до осмислення права у людиновимірних
координатах. Посилення антропологічного акценту пов'язане з об'єктивними
тенденціями у сучасному цивілізованому світі, який закономірно обирає
шлях інтелектуального і духовного прогресу, а відтак керується такими
цінностями, як належне управління, демократія, верховенство права та
повага до прав людини [62, с. 65].
Антропологізація методології полягає в тому, що саме людина стає
центральним об'єктом загальнотеоретичного праводержавознавства, а її
природні

правові

властивості

та

закономірності

їхнього

державно-

юридичного забезпечення поступово перетворюються на найважливішу
складову предмета цієї науки [63, с. 153]. У цьому розумінні поділяємо думку
О. Кравченко стосовно того, що людський чинник є ключовим чинником
гармонізації вітчизняного та європейського права [59, с. 30].
У зв'язку з цим важливого значення набуває апелювання до того чи
іншого типу праворозуміння. При цьому необхідно наголосити на
неоднозначності вживання терміну "позитивізм", який дозволяє виокремити
різні тлумачення, що надаються йому в юриспруденції. Розподіл правового
позитивізму

здійснюється

за

критеріями

виокремлення

підходів

до

трактування правової усвідомленості у діяльності, а з іншого боку – підхід
виявляється сутнісно методологічним. Не слід плутати два підходи. Якщо їх
чітко розділити, це сприятиме точності правових досліджень, достовірності
одержаних результатів.
Правовий позитивізм розуміється у сучасній юридичній науці ширше,
ніж діяльність щодо систематизації та пояснення діючих правових норм у
контексті правозастосовчої діяльності. Це може визначатись як предмет
юриспруденції. Однак, подібний підхід, який не відрізняється широтою
поглядів є недосконалим, не враховує правових цінностей та гносеології
права.
Правовий позитивізм може бути представлений за двома напрямками.
Перший окреслюється технічним характером досліджень, пов’язаних з
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розробкою юридичних норм. Серед основних субнапрямків у контексті
даного напряму – удосконалення структури і представлення змісту
нормативно-правового

акту,

формування

систем

законодавства,

документального забезпечення, розробка і удосконалення управління
правовими процесами. Звичайно за умов такого підходу право виривається з
соціокультурного

та

культурно-історичного

дискурсу,

упускаються

діалектичні закономірності, утім особливо проявляються системні зв’язки у
теперішньому часі чи найкоротшій часовій перспективі.
Другий напрямок є певною мірою метафізичним та представляє погляди
на правову догму, передбачає ставлення до права як абсолютного чинника
дій, поведінки, прийняття рішень. Правова догма за такого підходу є
соціокультурним

феноменом,

що

визначає

основоположні

юридичні

конструкції, форми і підходи до обґрунтування правової діяльності. У межах
окресленого напрямку правова догма може бути предметом досліджень, що
включає імперативи права, а також особливості утворення авторитету
правової культури. Втілення певних правових догм у практичній діяльності
безпосередньо залежить від міри їх обґрунтованості та сприйняття у
суспільстві [47, с.25].
Юснатуралізм визначається окресленням рядку проблем, серед яких не
тільки правові, але і такі, що стосуються моральних, політичних, соціальних,
теологічних аспектів права. У природі цих проблем – виділення різних форм
об’єктивації права та їх оцінка крізь призму сутнісних і ціннісних основ
права. Можливо виділити декілька сутнісних ознак юснатуралізму. Так, у
контексті

цього

підход

нематеріальним

явищам

нерідко

надається

пізнавальний і регулятивний характер (серед таких явищ – «дух права»,
правовий ідеал та ін.). Оцінювання правових та суспільно-правових
установок обгрунтовується виходячи з критеріїв зі слабкою формалізацією
(свідоглядних, моральних) [115, с. 56]. Однак визначальним для нас є
інтегративне праворозуміння, для якого є характерним інтегративний вимір
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права, причому змістом права переважно виступають норми та принципи
природного права, а правовою формою – владні державні приписи.
Опираючись на інтегральне праворозуміння, враховуємо, що право, як
справедливо зауважує А. Бернюков, повинне оберігати соціум від колапсу
шляхом

формування

дезорганізуючого

формальної

початку

в

визначеності,

суспільстві,

сприяти

виступаючи

нейтралізації
таким

чином

інтегруючим ядром [9, с. 47].
Виходячи з інтегративного підходу до розуміння європейського права,
апелюємо до останнього як такого, що є особливою багаторівневою
системою

взаємозв'язаних,

взаємозумовлених

та

взаємодіючих

норм,

формування і дія яких відбувається як на рівні національних правових систем
європейських держав, так і на наднаціональному (в рамках Європейського
Союзу) і регіональному міжнародному (в рамках європейських міжнародних
організацій) рівнях [85].
Крізь призму інтегрального типу праворозуміння нами трактується
поняття верховенства права. Вважаємо, що, вдаючись до цього питання,
доцільно говорити не лише про панування права в його природно-правовому
розумінні, а й як системи соціальних загальнообов'язкових норм, дотримання
і виконання яких забезпечуються державою. Дане поняття має особливе
значення з огляду на те, що серед завдань будь-якого удосконалення системи
права, конкретних правових норм обов’язково повинне ураховуватись
завдання зміцнення верховенства права. Особливо це стосується процесів
удосконалення підготовки професійних суддів, котрі, обійнявши посаду
судді зобов’язаці бути фактичним втіленням принципу верховенства права у
процесі здійснення своєї професійної діяльності.
Методологічно важливим є і питання щодо співвіднесення моралі і
права. Грунтуємося на тезі стосовно того, що право повинне віддзеркалювати
мораль, відповідати справедливості. Внутрішня мораль права виступає як
процесуальна версія природного права. Людська поведінка лише тоді стає
ефективною, якщо відповідає природному праву. Водночас потребується
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"суттєва суголосність" між діями офіційних органів та прийнятими законами,
принципами законодавчої діяльності й доктрини природного права [175, с. 94
– 95].
Внутрішня мораль права пов'язується з віковою традицією природного
права [175, с. 94 – 95]. Діяльність юриста виступає "правовою оболонкою
моральних принципів" та повинна відповідати концепції моралі й чесності,
абсолютним моральним вимогам [176, с. 83 – 94; 191, с. 604 – 609].
Застосування "права" в моральному дискурсі передбачає визнання того, що
обмеження свободи іншої людини потребує морального виправдання [190, с.
177 – 178]. Моральні норми накладають на представників юридичних
професій моральні зобов'язання, які потребують правової реалізації. Право
перетинається з мораллю, усі національні правові системи відтворюють
субстанцію певних моральних вимог, в основі якої лежить поняття
справедливості [191, с. 594]. До правових правил зараховуємо правила
зобов'язування та вторинні правила визнання, що являють собою "суть
права" [176, с. 154], виходячи з того, що жодне рішення не може бути
чинним, якщо воно суперечить основним принципам моралі [191, с. 47].
Таким чином, методологічною основою дослідження є положення
діалектики,

принципи

історизму,

всезагального

взаємозв'язку

і

взаємозалежності, всесторонності, об'єктивності, конкретності, детермінізму.
При дослідженні категорій та явищ правової реальності застосовується
системний підхід, який, маючи комплексну будову, містить водночас
особливості історичного, функціонального і системного аналізу, забезпечує
системне бачення об'єкта, комплексність, об'ємне охоплення матеріалу.
Аксіологічний підхід дає можливість визначити цінності, які необхідно
акумулювати у правовій реальності. Соціальний підхід застосовується при
дослідженні явищ соціального характеру. В його рамках використовуються
методи спостереження, аналізу документів, джерел європейського права,
посередньої документації, статистичних даних. При аналізі проблем
соціальної дійсності, внутрішніх закономірностей об'єкта дослідження
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застосовується

контент-аналіз.

Порівняльно-правовий

аналіз

використовується при порівнянні явищ права, з метою виявлення спільних та
відмінних особливостей, а також порівнянні законодавств різних країн. У
сукупності сформована загальна методика дає змогу обґрунтувати алгоритм
подальшого дослідження, окреслити теоретико-правові та практичні вектори
удосконалення правового забезпечення підготовки професійних суддів.
На основі окресленого методологічного фундаменту формуються
уявлення про цінності у праві, що мають враховуватись у підготовці
професійних суддів. Загалом цінності у праві можуть бути матеріальними
(матеріальні блага) та нематеріальними (суспільні відносини, соціальні
інститути, психологічні явища тощо). Цінності набувають трьох форм –
суспільних, предметних та особистих цінностей. Суспільні цінності
включають правові ідеали, що своєю чергою містяться в основі правових
обов’язків. Особисті цінності визначають поведінку людини. Сукупність
моральних правил, що базуються на правових цінностях обумовлює
ціннісно-етичну складову юридичної професії, а відтак має включатись у
вигляді складової до процесу підготовки професійних суддів.
1.3.Теоретико-правові засади організації підготовки професійних
суддів в Україні
Згідно ст. 127 Конституції України правосуддя здійснюють професійні
судді. Це ж положення підкріплюється ст. 1 ЗУ «Про судоустрій і статус
суддів». Додаткові вимоги щодо професійного рівня окремих категорій
суддів встановлюються законом. Н. Шукліна та О. Іщенко наголошують, що
підготовка високопрофесійних кадрів для судової системи відповідно до
міжнародних та європейських стандартів має бути національним пріоритетом
[183, с. 17].
Конституційні вимоги щодо особи кандидата на посаду судді
передбачають громадянство України, вік (більший двадцяти п'яти років),

39

наявність вищої юридичної освіти і стажу роботи у галузі права (більше
трьох років), проживання в Україні більше десяти років та володіння
державною мовою [55]. У п. 3 ст. 65 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»
розшифровується поняття «вища юридичною освітою» (вища юридична
освіта ступеня магістра (або прирівняна до неї вища освіта за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста), здобута в Україні, а також вища
юридична освіта відповідного ступеня, здобута в іноземних державах та
визнана в Україні в установленому законом порядку), а також «стаж роботи у
галузі права» (стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею вищої
юридичної освіти) [37]. Це відповідає п.п.2.2 Європейської хартії про статус
суддів, згідно якого закон про статус суддів передбачає забезпечення умов,
що шляхом додержання вимог щодо освіти та наявності попереднього
досвіду гарантують призначення на посаду саме тих осіб, які здатні
здійснювати судові обов’язки.
Водночас, у ст. 129 КУ, де визначаються основні засади судочинства, не
наголошується на вимогах до професійності судді та притаманних йому
ціннісно-етичних якостей. Важливою теоретичною категорією, що визначає
професійність

судді

є

компетентність.

Категорії

«компетентність»

приділяється особлива увага у Європейській хартії про статус суддів, де,
зокрема,

наголошується,

що

ця

хартія

має

на

меті

забезпечення

компетентності, якої кожна особа законно очікує від судів та від кожного
судді, яким довірено захист її прав (п. 1.1.) [32]. Утім, згадана категорія у ЗУ
«Про судоустрій і статус суддів» знаходить застосування лише у п. 2 ст. 82,
де йде мова про критерії кваліфікаційного оцінювання суддів. Зокрема, при
визначенні професійного рівня судді, що здійснюється при перевірці
здатності судді здійснювати правосуддя у суді відповідного рівня або для
підтвердження професійного рівня судді для обрання на посаду судді
безстроково, береться до

уваги професійна, особиста та соціальна

компетентність, а також здатність підвищувати свій фаховий рівень.
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Наголосимо, що засади формування компетентності судді у законі не
окреслено.
Конституційно-правові засади формування професійного суддівського
корпусу в Україні досліджувала Скомороха Л. В. Науковець відзначає, що
закріплені законом кваліфікаційні вимоги до кандидатів у судді не
передбачають проходження навчання у Академії суддів України як
обов’язкової умови, також відсутня умова стажування, що виправдала себе з
позицій досвіду іноземних держав. З ціннісно-етичних міркувань важливою є
теза автора щодо того, що судова влада піддається прямому і непрямому
впливу з боку суспільства, але водночас здійснює важливий виховний
зворотній зв'язок. Скомороха Л. В. наголошує, що необхідно стандартизувати
кваліфікаційні вимоги у відповідності до міжнародних норм у частині
порядку призначення суддів. З метою забезпечення процесу формування
суддівського корпусу доцільно уникати утворення значної кількості відомчих
і міжвідомчих актів, що, серед іншого, зумовлює неузгодженості в діях
відповідальних органів [137].
Окремі аспекти підготовки професійних суддів у контексті формування
суддівського корпусу вивчав С. В. Прилуцький. Учений наголошує, що в
основі формування корпусу суддів є ефективне кадрове забезпечення, що
передбачає досягнення високої професійності та моральності кадрового
складу судів. На думку ученого, це одне із головних завдань судової
реформи, адже тільки кваліфікований та моральний суддя може розглядатись
як гарант прав і свобод, законних інтересів громадян, може виконувати роль
«суспільного арбітра». Значну увагу С. В. Прилуцький приділяє поняттю
«ценз на посаду судді», у зміст якого включаються загальні і особливі
вимоги. На прикладі аналізу міжнародного досвіду учений доводить
актуальність таких загальних вимог, як практичний досвід роботи в галузі
права, високі ділові та моральні якості, а також особливих – спеціального
навчання за програмами підготовки суддів та обов’язкового професійного
стажування. У контексті визначення загальних засад побудови системи
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формування корпусу суддів України С. В. Прилуцький наголошує на
актуальності удосконалення форм співпраці кваліфікаційних комісій та
Вищої ради юстиції [106].
Гончаренко О. В. доводить, що Вища рада юстиції віднесена до судової
влади функціонально, відповідно деякого обсягу повноважень (компетенції),
утім не будучи окремою структурною ланкою системи органів судової влади.
Управлінську діяльність Вищої ради юстиції, автор пропонує досліджувати
за низкою напрямків. Серед них – аналіз рекомендацій кваліфікаційної
комісії про призначення на посаду судді; прийняття рішень щодо подання чи
відмови від подання про звільнення судді з передбачених законом підстав;
проведення дисциплінарного провадження стосовно суддів ВСУ і вищих
спеціалізованих судів; переоцінка прийнятих рішень щодо притягнення до
відповідальності за дисциплінарні порушення суддів; прийняття рішень щодо
порушень, що характеризуються конфліктом інтересів. Гончаренко О. В.
обґрунтовує позицію, згідно якої за колом та механізмами реалізації
повноважень ВРЮ належить до контрольних органів управління. Серед
визначених об’єктів, на які поширюється контрольна діяльність – кандидати
на посади суддів (їх кваліфікація); судді та їх дії на посаді; кваліфікаційні
комісії суддів та прийняті ними рішення [21].
Згідно ст. 131 КУ, до відання Вищої ради юстиції віднесено, зокрема,
внесення подання про призначення суддів на посади або про звільнення їх з
посад [55]. Ст. 1 ЗУ «Про Вищу раду юстиції» встановлено, зокрема, що цей
орган є відповідальним за формування високопрофесійного суддівського
корпусу, здатного кваліфіковано та сумлінно здійснювати правосуддя на
професійній основі. Ціннісно-етичні засади формування суддівського
корпусу знаходять вияв і у присязі члена ВРЮ, де йдеться про забезпечення
формування

чесного,

високопрофесійного

корпусу

суддів

з

метою

додержання закону та етики в їх діяльності суддів (ст. 17 цього ж Закону)
[34]. Для порівняння наголосимо, що ст. 56 ЗУ «Про судоустрій і статус
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суддів» закріплено зміст присяги судді, де фігурує, зокрема, зобов’язання
здійснювати правосуддя кваліфіковано та дотримуватись етичних принципів
[37].
У теорії підготовки професійних суддів по суті виокремлюється два
виміри: гносеологічний та праксеологічний. У гносеологічному вимірі
формуються знання судді, особистісні ціннісно-етичні принципи, уявлення
про право загалом та його окремі підсистеми, відбувається формування
правосвідомості судді. У праксеологічному вимірі відбувається поєднання
теоретичних знань та практичної дійсності. Існування цих двох вимірів
зумовлює важливе питання щодо їх співмірності. Послідовний перехід від
навчання до практики ставить під питання здобуті знання, які не
застосовуються на практиці і з часом забуваються. Практична діяльність
судді за відсутності належного рівня знань неможлива. Таким чином,
оптимальним є поєднання навчання і практичної діяльності з метою
формування ключових компетенцій судді.
У гносеологічному вимірі підготовка професійних суддів відбувається у
контексті здобуття ними освіти, у межах певного освітнього процесу.
Забезпечення високої якості цього процесу залежить від організаційноправового регулювання процесів здобуття вищої юридичної освіти загалом.
Г. Середа наголошує, що найефективнішою моделлю здобуття юридичної
освіти суддями є двоступінчата, за якою спершу здобуваються загальні
юридичні знання (на етапі бакалавратури), й, відтак, спеціальні (протягом
навчання

у

спеціалізованій

магістратурі).

Організаційно-правове

регулювання підготовки професійних суддів у багатьох країнах Європи
(Франція, Румунія, Сербія, Македонія) включає прийняті окремі закони про
функціонування закладів, аналогічних Національній школі суддів України
[134]. Підкреслює ефективність такої моделі і В. Тацій, котрий наголошує,
що базова підготовка юристів всіх рівнів має опиратись на підготовку юриста
широкого профілю, що має неабияке значення для академічної і професійної
мобільності [165, с. 5-6]. О. Ю. Сафонова відзначає, що для зарубіжної
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практики суддівської освіти є характерними наступні риси: покладення
функції освіти суддів на спеціальні установи автономного статусу;
дворівневий характер підготовки; залучення до процесу навчання суддівпрактиків; фінансування підготовки з державного бюджету або інших
джерел; самостійне обрання суддями часу, форми й місця підвищення
кваліфікації [132, с. 43].
Водночас на відміну від раніше проаналізованих джерел, О. Ю.
Сафонова наголошує на дворівневій моделі, що складається не з загальної
юридичної підготовки, а відтак – спеціальної підготовки суддів, а з рівня
спеціальної підготовки кандидата на посаду судді та централізованої або
децентралізованої системи підвищення кваліфікації [132, с. 43].
У ході здобуття юридичної освіти у майбутнього судді формується
певне коло загальних компетенцій. Спеціальні компетенції формуються під
час проходження спеціальної підготовки у Національній школі суддів
України.
Стосовно проблем юридичної освіти загалом, В. Тацій наголошує на
кількісних зрушеннях у плані розширення мережі вищих начальних закладів,
котрі випускають юристів. Утім, актуальним залишається питання якості
вищої юридичної освіти. Проблеми якості, окреслені В. Тацієм, охоплюють
як матеріальну частину забезпечення навчально-виховного процесу, так і
кадрову, наукову, методичну, питання міжнародної співпраці тощо [165, с.
5].
Право на здобуття вищої освіти, у тому числі, юридичної, закріплене у
Конституції України (ст. 53 КУ). Водночас реалізація цього права безоплатно
в державних і комунальних вищих навчальних закладах можлива лише на
конкурсній основі. Суспільні відносини з приводу здобуття вищої юридичної
освіти регулюються Законом України "Про вищу освіту". Чинний на
сьогоднішній день Закон був підготовлений з огляду на євроінтеграційний
вектор реформування вищої школи. У преамбулі до цього Закону
відзначається, що він встановлює основні правові, організаційні, фінансові
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засади функціонування системи вищої освіти, зокрема створює умови для
посилення співпраці державних органів з вищими навчальними закладами з
метою самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку
праці та держави у кваліфікованих фахівцях [38]. У порівнянні з попереднім
Законом України "Про вищу освіту" (від 17.01.2002 № 2984-III) у новому
міститься важлива новація, а саме посилення взаємодії вищих навчальних
закладів та органів державної влади, котра формує праксеологічний місток
між теоретичною і практичною підготовкою, уможливлюючи створення
належних

умов

для

майбутньої

спеціальної

професійної

підготовки

кандидатів у судді.
Зважаючи на визнану актуальність двоступінчатої моделі підготовки
професійного судді, розглянуту раніше, вважаємо за доцільне наголосити на
певних теоретико-правових аспектах загальної вищої освіти, зокрема,
юридичної. Термін "вища юридична освіта" певною мірою розшифровується
у п. 3 ст. 65 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів». Натомість, у ЗУ "Про вищу
освіту" подається більш повне визначення поняття вищої освіти, згідно якого
це "сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок,
способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей,
морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у вищому
навчальному закладі (науковій установі) у відповідній галузі знань за певною
кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень
повної загальної середньої освіти". Підкреслимо морально-етичний аспект,
котрий неухильно дотримується в межах аналізованого закону. Це
простежується і у запропонованому змісті поняття "компетентність", що
визначається як динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок,
способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей,
морально-етичних цінностей [38].
Національна школа суддів України не є вищим начальним закладом (як
видно з п. 1 ст. 90 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів», на неї не
поширюється законодавство про вищу освіту), а спеціальною державною
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установою, яка забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації суддів [167, с. 234]. До обов’язків судді п. 6 ст. 55 ЗУ «Про
судоустрій і статус суддів» віднесено проходження щорічної підготовки у
Національній школі суддів України (для суддів, призначених на посаду
уперше) або не менше, ніж раз на три роки (для суддів, які обіймають посаду
безстроково).

НШСУ

забезпечує

організацію

спеціальної

підготовки

кандидатів на посаду судді. При цьому необхідним є урахування потреб
судової системи, використанням можливостей новітніх інформаційних
технологій, розширене залучення до викладацької діяльності суддів [100].
Національною

школою

суддів

України

визначено

коло

вищих

юридичних навчальних закладів, у котрих може відбуватись спеціальна
підготовка суддів. Це такі ВНЗ, як КНУ ім. Тараса Шевченка, ЛНУ і. Івана
Франка, НУ «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого», НУ
«Одеська юридична академія». Відповідний перелік затверджено рішенням
ВККСУ від 9 жовтня 2012 р. № 211/пп-12. За інформацією НШСУ, на
юридичних факультетах цих ВНЗ викладають висококваліфіковані науковці,
котрі поєднують викладацьку діяльність з практичною, є співавторами
науково-практичних коментарів до кодексів та законів, беруть активну
участь у законопроектній діяльності, є членами науково-консультативних рад
вищих спеціалізованих судів та Верховного суду України, володіють
належними методиками навчання. Певна увага також зверталась на
матеріально-технічне забезпечення [125]. Уточнені критерії, яким повинні
відповідати ВНЗ для здійснення спеціальної підготовки кандидатів на посаду
судді викладено у п.п. 3.4. Положення про порядок проходження спеціальної
підготовки кандидатів на посаду судді (нова редакція), затвердженого
рішенням ВККСУ від 12 лютого 2013 року № 5/зп-13. До таких критеріїв
віднесено: офіційне визнання права юридичного ВНЗ здійснювати свою
діяльність на IV рівні акредитації; спроможність забезпечити у повному
обсязі

реалізацію

Програми

спеціальної

підготовки

з

урахуванням

передбачених засад; впровадження у навчальний процес програм за
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тематиками, близькими до визначених у Програмі спеціальної підготовки;
спроможність забезпечити добір кадрів (науково-педагогічних, наукових
працівників та практикуючих фахових юристів) для реалізації Програми
спеціальної підготовки та Навчального плану спеціальної підготовки;
наявність налагоджених міжнародних зв'язків із навчальними закладами та
закладами суддівської освіти європейських та інших країн і результатів їх
впровадження. Вимоги до матеріально-технічного забезпечення з боку
юридичних ВНЗ уточнено у п.п. 3.9. цього ж положення та передбачають
наявність достатньої кількості аудиторних приміщень, у тому числі
обладнаних як навчальні зали судових засідань; проведення навчальних
заходів у малих групах; надання житла на період проходження спеціальної
підготовки кандидатів на посаду судді слухачам з іншої місцевості [100].
Останнім часом йде мова про централізацію процесу підготовки професійних
суддів у контексті якої визначальну роль як в організації, так і у проведенні
спеціального навчання відіграватиме Національна школа суддів України,
утім, відзначаються і проблеми щодо матеріально-технічного та кадрового
забезпечення [33].
Згідно Положення про порядок проходження спеціальної підготовки
кандидатів на посаду судді, юридичні вищі навчальні заклади здійснюють
спеціальну підготовку кандидатів на посаду судді на засадах всебічності
спеціальної підготовки; орієнтованості спеціальної підготовки на оволодіння
слухачами уміннями і навичками, необхідними при здійсненні правосуддя;
єдності (уніфікованості) спеціальної підготовки практичної спрямованості
спеціальної підготовки; збалансованості Програми спеціальної підготовки
шляхом поєднання теоретичних та практичних занять в аудиторії зі
стажуванням; координування діяльності з ВККСУ та її взаємоузгодженості з
НШСУ; випереджувальності змісту спеціальної підготовки щодо нагальних
потреб

судової

системи;

забезпечення

високої

якості

і

наукової

обґрунтованості спеціальної підготовки; урахування світового досвіду
підготовки суддів та міжнародних стандартів у сфері судочинства. Водночас
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відзначається, що юридичні ВНЗ, які здійснюють спеціальну підготовку
кандидатів на посаду судді не лише забезпечують необхідний рівень
теоретично-практичних знань, але і повинні звертати увагу на формування
високої моральності та професійної культури ще до заняття посади судді
[100].
У відповідності до окресленої мети формування фахових умінь та
навичок, моральності і правової культури визначається зміст спеціальної
підготовки кандидатів на посаду судді. Навчання базується на засадах
системності та послідовності вивченого матеріалу. Усього передбачається
три навчальних блоки: судоустрій України, етика та деонтологія судді;
розгляд справ у судах першої інстанції (місцевих судах); суддівські навички.
Звернемо увагу на те, що етика та деонтологія судді займає значиму частину
першого навчального блоку. Матеріал пропонується у нерозривній єдності з
конституційними та міжнародно-правовими основами судочинства. Етикодеонтологічні аспекти поряд з суддівськими навичками, судоустроєм
визначають формування загального компоненту спеціальної підготовки
[100].
Згідно положень п. 3 ст. 55 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів», суддя
має право підвищувати свій професійний рівень, натомість п. 6 цієї ж статті
зобов’язує суддю проходити підготовку у Національній школі суддів
України. Водночас, п. 1.5 Європейської хартії про статус суддів закріплює за
суддями обов’язок «пильно стежити за підтриманням високого рівня
компетентності». У цьому контексті актуальним є висловлене Н. Шукліною
та О. Іщенко зауваження наступного характеру. Вони відзначають, що
існуюча редакція ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» має певні
термінологічні розбіжності: на відміну від ст. 66, 69 і 82, в яких йдеться про
спеціальну підготовку, ст. 91 при визначенні повноважень ВККСУ оперує
поняттям професійної підготовки кандидатів на посаду судді у НШСУ.
Водночас, наголошують Н. Шукліна та О. Іщенко, спеціальна підготовка
включає теоретичне і практичне навчання, але законодавчо не визначеним
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залишається термін «професійна підготовка», що потребує внесення
відповідних змін до Закону [183, с. 16]
О. Ю. Сафонова наголошує, що існує низка актуальних проблем,
вирішення яких сприятиме кращій підготовці професійних суддів. Серед цих
проблем, зокрема, розмежування повноважень Національної школи суддів та
вищих юридичних навчальних закладів з приводу підготовки кандидатів у
судді, проблеми заочної спеціальної підготовки (її термін), конкретне
визначення органу, який видає свідоцтво про проходження спеціальної
підготовки [133, с. 118].
У праксеологічному вимірі надважливим є досвід. Так, С. В.
Прилуцький відзначає, що при доборі кандидатів на посаду судді
неприйнятною є практика створення переваг чи обмежень залежно від
елітності

та

форми,

натомість

традиційно

головним

критерієм

підготовленості до здійснення правосуддя був досвід у сфері юстиції [106].
О. К. Черновський відзначає, що у зв’язку з підвищеною складністю
суддівської професії, зокрема у реалізації значної кількості знань, навичок і
умінь, від судді вимагається не тільки наявність здібностей та освіти, але й
великого життєвого досвіду [179, с. 11].
У контексті міжнародного досвіду організації судової влади В. В.
Городовенко наголошує на важливості соціального контролю. Такий
контроль здійснюється у першу чергу в формі встановлення відповідності
суддів певним моральним вимогам. Учений наголошує на тому, що суддя
повинен мати сформоване моральне право вирішувати долю інших людей,
наділення

яким

означає

відповідальність

судді

перед

суспільством,

необхідність виправдання покладеної на нього довіри. Важливою є теза щодо
морального самоконтролю судді, наявність якого виключає сумніви у його
безсторонності. Звичайно, моральний самоконтроль у тій формі, якої вимагає
суспільство не завжди є сформованою особою, котра вирішила спробувати
свої сили на посаду судді, але потребується його формування протягом
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підготовчого етапу. В. В. Городовенко наголошує на таких поняттях як
культура судді, що включає професіоналізм, кваліфікацію, індивідуальні,
психологічні, комунікативні якості, а також особисті властивості, серед яких
уміння грамотно висловлюватись, вдягатись, спілкуватись. Певну увагу
вчений приділяє також позасудовій діяльності (громадському життю) судді, у
контексті якої суддя зобов’язаний дотримуватись принципу забезпечення
авторитету судової влади та не допускати впливу на незалежність і
безсторонність [23, с. 14 - 15]. Такий морально-етичний комплекс повинен
формуватись у ході підготовки професійних суддів.
О. О. Овсяннікова досліджувала такий аспект організації підготовки
професійних

суддів

як

транспарентність.

Учена

відзначає,

що

транспарентність є принципом організації й діяльності судової влади, що має
соціально-політичне, виховне, наукове значення. Транспарентність судової
влади є таким рівнем її організації, який забезпечує громадянам вільний
доступ до правосуддя, судових процедур та судових рішень, а що важливіше
– до формування корпусу суддівських кадрів та органів суддівського
самоврядування. Значну увагу у цьому контексті О. О. Овсяннікова приділяє
проблематиці

забезпечення

прозорості

й

відкритості

в

діяльності

кваліфікаційних комісій суддів [89]. Актуальність забезпечення прозорості
ще на етапі підготовки професійних суддів знаходить підтвердження у
дослідженні

С.

В.

Прилуцького,

котрий

наголошує,

що

публічні

(позапартійні) громадські обговорення кандидатів на посаду судді мають
стати однією із гарантій реалізації засад народовладдя при формуванні
судової влади [106]. Загалом такий вектор наводить на міркування щодо
важливості включення у теорію підготовки суддів виховання готовності до
прозорого процесу відбору, відтинання бажань уникнути прозорості.
Г. О. Барабаш розглядає проблематику формування професійного судді з
позицій трудового права. Зокрема, у його дослідженні знайшла певний
розгляд проблема конкурсного відбору на зайняття вакантної посади судді.
Учений відзначає, що конкурс є юридичним фактом, необхідним для
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виникнення трудових правовідносин. На участь у конкурсі на заміщення
вакантної посади судді можуть претендувати лише особи, які відповідають
усім вимогам щодо кандидата на цю посаду, пройшли спеціальну теоретичну
і практичну підготовку, склали кваліфікаційний іспит і зараховані до резерву
на заміщення вакантних суддівських посад [5, с. 9]. Наголосимо, що
конкурсний відбір повинен враховувати також засвоєні суддею ціннісноетичні засади у процесі його професійної підготовки. Окремі міркування
щодо трудових аспектів діяльності судді викладено також у праці Т. В.
Штих. Науковцем розкрито характерні ознаки трудових прав суддів, серед
яких, зокрема, належність відповідному суб’єктові права; реалізація на
підставі особистих інтересів суб’єкта права; з’ясування меж здійснення
можливостей суб’єкта права рамками закону; особливий зміст і обсяг
трудових прав; обмеження особливостей реалізації трудових прав судді у
просторі колом осіб, які володіють цим статусом, а в часі – періодом
наявності такого статусу у конкретної особи [182]. Викладені міркування
породжують певну дискусію в плані визначення співмірності прав судді та
найважливіших засад відправлення правосуддя. На наше переконання,
окреслене проблемне поле потребує включення базових положень концепції
ціннісно-етичної парадигми.
Поряд з трудовими аспектами, морально-етична парадигма включає і
психологічні аспекти підготовки професійних суддів. Вже на етапі
підготовки повинен закладатись міцний морально-етичний стержень. З цього
приводу О. В. Кащенко наголошує, що підвищення рівня відправлення
правосуддя значною мірою залежить від професійних та моральних якостей
ключової фігури правосуддя – судді як суб’єкта професійної діяльності.
Потреба у професійній самооцінці є фоновою детермінантою, джерелом
активності суб’єкта праці [44]. О. К. Черновський наголошує, що важливою
для ефективної професійної діяльності є загальна психологічна культура
судді. Під цим поняттям учений розуміє знання психологічних законів і
закономірностей, придатних до використання у ході справляння правосуддя;
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розвинена професійно-психологічна орієнтованість особистості судді, вміння
виконувати професійні завдання з урахуванням їх психологічних аспектів,
антропоцентричність. О. К. Черновський наголошує, що психологічні
орієнтації

мають цілеспрямовано розвиватись у процесі навчання та

первинної професійної адаптації фахівця [179]. Наведений вектор доповнює
теорію

підготовки

професійних

суддів

психологічним

аспектом.

Психологічний аспект охоплює також таке питання як формування
правосвідомості судді. О. К. Черновський правосвідомість судді пропонує
визначати як суб’єктивну реакцію на правові норми; сукупність поглядів на
моральні принципи та норми поведінки, професійні обов’язки, правові
категорії [179, с. 6].
Окремий напрямок розвитку теорії підготовки професійних суддів
формується

при

розробці

наукових

підстав

визначення

вимог

до

кваліфікаційних іспитів на посаду судді. С. В. Прилуцький наголошує, що
основною вимогою до кваліфікаційних іспитів є виключення суб'єктивізму
при

оцінюванні

професійних

знань

кандидатів

у

судді

шляхом

запровадження тестів [106].
Підставою для зарахування кандидатів на посаду судді є успішне
складання анонімного тестування (іспиту) на рівень загальних теоретичних
знань

[100].

У

ході

добору

кандидатів

на

посаду

судді

уперше

використовується анонімне тестування (іспит) кандидатів на посаду судді на
виявлення рівня загальних теоретичних знань у галузі права, програма якого
затверджена ВККСУ. Відповідна програма уміщує 13 розділів: теорію
держави і права; конституційне право; судоустрій, прокуратура та
адвокатура, правоохоронні органи; конвенція про захист прав людини і
основоположних свобод та рішення Європейського суду з прав людини;
цивільне, кримінальне, господарське, адміністративне право і процес;
трудове право [108]. Мета даного тестування полягає у об’єктивному
оцінюванні

теоретичних

правових

знань

кандидатів.

Об’єктивність
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тестування має бути забепечена створенням відповідних умов на засадах
рівності. Це і умови, що стосуються організаційних аспектів, і особливості
методики формування тестів, і відкритість процесу тестування. Тест містить
100 запитань, зокрема теорія держави і права – 8 запитань; конституційне
право – 8 запитань; судоустрій, прокуратура та адвокатура, правоохоронні
органи – 4 запитання; конвенція про захист прав людини і основоположних
свобод та рішення європейського суду з прав людини – 5 запитань; цивільне
право – 8 запитань; цивільний процес – 10 запитань; кримінальне право – 8
запитань; кримінальний процес – 10 запитань; господарське право – 8
запитань; господарський процес – 9 запитань; адміністративне право – 5
запитань; адміністративний процес – 9 запитань; трудове право – 8 запитань.
Кваліфікаційний іспит проводиться з метою об’єктивної оцінки не лише
теоретичних, але і практичних знань кандидатів на посаду судді, рівня їх
професійної підготовки, ступеня готовності здійснювати правосуддя у
конкретному суді, а також оцінки їх особистих та моральних якостей. Для
виявлення належних теоретичних знань та рівня професійної підготовки
кандидатів складається тестова база, що містить запитання з низки
дисциплін: адміністративне право; адміністративний процес; кримінальне
право;

кримінальний

процес;

цивільне

право;

цивільний

процес;

господарське право; господарський процес; Конвенція про захист прав
людини і основоположних свобод та рішення Європейського суду з прав
людини. Як бачимо, теоретична частина охоплює дещо вужчу кількість
дисциплін, зокрема у порівнянні з тестом на визначення загальнотеоретичних
знань не включаються такі дисципліни, як теорія держави і права;
конституційне право; судоустрій, прокуратура та адвокатура; правоохоронні
органи; трудове право. Певною мірою покликана нівелювати це скорочення
практична частина, у контексті якої кандидату пропонується вирішення
модельної судової справи з питань юрисдикції певного суду. Практична
частина

реалізовується

шляхом

складення

проекту

процесуального

документа у формі рішення (цивільна та господарська спеціалізація),
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постанови

(адміністративна

спеціалізація),

вироку

(кримінальна

спеціалізація) на основі передбачених конкретних вихідних даних та
відповідно до кваліфікаційних вимог. Відзначимо, що існуючі методики, на
наше переконання, не дають змоги об’єктивно оцінити ціннісно-етичну
складову у підготовці суддів, що вимагає подальших досліджень [102]. Утім,
згідно Положення про порядок проходження спеціальної підготовки
кандидатів на посаду судді, а саме п.п. 6.1., 6.2. оцінювання результатів
спеціальної підготовки передбачає як оцінку успішності проходження
теоретико-практичної частини, так і стажування, а також має на меті виявити
ступінь готовності кандидатів на посаду судді здійснювати правосуддя, їх
особисті і моральні якості. Відзначимо, що оцінка особистих та моральних
якостей є нелегкою справою, об’єктивність якої значною мірою залежить від
кваліфікації оцінювача, здатності визначати характерні риси і внутрішні
мотиви оцінюваної особи. Така оцінка полягає у полі дослідження скоріше
психологічних наук. Утім, на наше переконання, важливість оцінки
особистих і моральних якостей має бути ширше розкрита у правових актах.
Одним з можливих методів її здійснення можна розглядати метод
наставництва, адже саме наставник, до якого прикріплене обмежене число
кандидатів може об’єктивно оцінювати як їх знання, так і особисті та
моральні якості.
Відзначимо, що правові засади проведення випробувань кандидатів у
судді уміщено у Главі 2, зокрема, ст. 66, 68 – 74 ЗУ «Про судоустрій і статус
суддів». По суті, це заключний етап підготовки кандидата, але не підготовки
професійного судді загалом. Адже, згідно положень п. 3 ст. 55 ЗУ «Про
судоустрій і статус суддів», суддя має право підвищувати свій професійний
рівень, натомість п. 6 цієї ж статті зобов’язує суддю проходити підготовку у
Національній

школі

суддів

України.

Вважаємо,

що

підготовка

та

самопідготовка суддів мають місце постійно, адже без цього, в умовах
стрімких змін, що відбуваються у суспільних відносинах, відправляти
правосуддя професійно, а отже – справедливо, є неможливим завданням.
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Висновки до розділу 1. 1. Наукова проблема підготовки професійних
суддів виникла разом з інститутом судової влади. Первинні концептуальні
основи

вирішення

цієї

проблеми

закладені

у

Старому

завіті,

давньоєгипетському манускрипті, давньогрецькому епосі «Еліада».

Як

випливає з аналізу поглядів Сократа, Платона, Аристотеля вже на тому етапі
почали виформовуватись основні вимоги до етики судді, настанови щодо
формування ціннісних уявлень у процесі підготовки суддів.
Середньовічна доба поставила в епіцентр ставлення до судді концепт
теоцентризму. У добу Просвітництва посилилась увага до моральних чеснот
судді. У ХІХ столітті розпочалось формування наукової концепції підготовки
професійних суддів, перехід цієї проблеми зі сфери впливу філософії до
правознавства.
У ХХ столітті основи забезпечення ціннісно-етичних засад у підготовці
професійного судді були закладені у контексті розробки проблематики
професійної етики юриста, зокрема судді. Наприкінці ХХ-поч.ХХІ ст.
наголос

здійснюється

на

антропологічному

концепті,

потребі

інтернаціоналізації етичних властивостей судді, захисті прав і свобод,
євроінтеграційному скеруванні суддівської етики та підготовки професійних
суддів.
2. Формування цілісної концепції ціннісно-етичної складової у
підготовці професійного судді вимагає окреслення гносеологічних аспектів,
формування теоретико-методичного базису вирішення проблеми. На основі
дослідження наукових праць з методології пізнання у праві сформовано
уявлення

щодо

існування

ціннісно-етичної

парадигми

підготовки

професійного судді. Ця парадигма базується на концепції професійної етики
юриста та положеннях аксіології права, антропологічної парадигми, теорії
співвіднесення моралі і права.
3. Теоретико-правові засади організації підготовки професійних суддів в
Україні розроблено на основі опрацювання наукових робіт вітчизняних
вчених та аналізу системи правових норм, котрі регулюють вимоги до
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професійного судді, визначають суб’єкти підготовки, процес та очікуваний
результат підготовки. Аналіз теорії підготовки професійних суддів здійснено
у гносеологічному та праксеологічному вимірах.

56

РОЗДІЛ

2.

АНАЛІЗ

ПРАВОВИХ

ОСНОВ

ФОРМУВАННЯ

ЦІННІСНО-ЕТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІЙНИХ
СУДДІВ
2.1. Ціннісно-етичні аспекти судочинства в Україні
Як зазначено у Концепції вдосконалення судівництва для утвердження
справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів,
завданням майбутнього розвитку судочинства є зміцнення верховенства
права та досягнення такого стану справ, коли кожен може очікувати на
справедливий і неупереджений суд. Сутність верховенства права полягає в
тому, що права людини та основоположні свободи є тими цінностями, що
формують зміст і спрямованість діяльності держави. Однак верховенство
права так і залишатиметься доктриною, позбавленою практичного значення,
допоки судді не керуватимуться у своїй професійній діяльності принципом
верховенства права [56].
У "Стратегічних завданнях судової влади України на 2013 – 2015 роки"
ключовими цінностями проголошено незалежність та самостійність, чесність,
професіоналізм (компетентність), справедливість та рівність, відкритість і
доступність суду. Відзначається необхідність забезпечення незалежності
суддів та самостійності судової системи на державному, інституційному та
індивідуальному рівні, захист від незаконного державного, приватного чи
політичного впливу є першим і найважливішим питанням стратегії
української судової влади задля забезпечення справедливого, прозорого,
ефективного та якісного відправлення правосуддя, а також для завоювання
поваги та довіри громадськості. Першочерговими завданнями судової влади
України щодо розбудови та підтримки ефективних стосунків з іншими
гілками влади, збереження незалежності та захисту від незаконного впливу з
боку державних, приватних, чи партійних структур є наступні:
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1.1. Реалізувати бестрокове призначення на посаду судді. Відтак
уможливиться усунення впливів на суддів, призначених на п’ять років та
готових до бестрокового призначення.
1.2. Реалізувати реформи у частині вдосконалення системи виконання
судових рішень, від якої залежить довіра до судів та невідворотність
виконання рішень, що є однією з невід’ємних складових авторитету судової
влади.
1.3. Розробити шляхи та підходи до запобігання впливу на незалежне
відправлення правосуддя, зокрема на безпеку суддів, що залежить від
наявності гарантій щодо ефективності звернень Ради суддів до державних
органів.
1.4. Посилити ефективність роботи судових розпорядників щодо
порядку у суді та безпеки суддів, що залежить від належного вдосконалення
законодавства.
У Конституції України задекларовано (ст. 129), що:
Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону.
Судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи
судом присяжних.
Основними засадами судочинства є:
1) законність;
2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;
3) забезпечення доведеності вини;
4) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у
доведенні перед судом їх переконливості;
5) підтримання державного обвинувачення в суді прокурором;
6) забезпечення обвинуваченому права на захист;
7) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними
засобами;
8) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду,
крім випадків, встановлених законом;
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9) обов'язковість рішень суду.
Законом можуть бути визначені також інші засади судочинства в судах
окремих судових юрисдикцій. За неповагу до суду і судді винні особи
притягаються до юридичної відповідальності [55]
У цьому контексті важливими є моральні вимоги до судді. У
вітчизняному Кодексі суддівської етики вказано, що суддя повинен бути
прикладом неухильного додержання вимог закону і принципу верховенства
права, присяги судді, а також дотримання високих стандартів поведінки з
метою зміцнення довіри громадян у чесність, незалежність, неупередженість
та справедливість суду; суддя має уникати будь-якого незаконного впливу на
його діяльність, пов’язану зі здійсненням правосуддя, та бути незалежним від
своїх колег у процесі прийняття рішень. Він не має права використовувати
своє посадове становище в особистих інтересах чи в інтересах інших осіб та
не повинен дозволяти цього іншим; суддя має докладати всіх зусиль до того,
щоб на думку розсудливої, законослухняної та поінформованої людини його
поведінка була бездоганною; суддя повинен виконувати свої професійні
обов’язки незалежно, виходячи виключно з фактів, установлених на підставі
власної оцінки доказів, розуміння закону, верховенства права, що є гарантією
справедливого розгляду справи в суді, не зважаючи на будь-які зовнішні
впливи, стимули, загрози, втручання або публічну критику; суддя повинен
старанно й неупереджено виконувати покладені на нього обов’язки та
вживати заходів для поглиблення своїх знань та вдосконалення практичних
навичок; суддя повинен здійснювати судочинство в межах та порядку,
визначених процесуальним законом, і виявляти при цьому тактовність,
ввічливість, витримку й повагу до учасників судового процесу та інших осіб;
суддя під час здійснення правосуддя не повинен допускати проявів неповаги
до людини за ознаками раси, статі, національності, релігії, політичних
поглядів, соціально-економічного становища, фізичних вад тощо та
дозволяти цього іншим; суддя повинен виконувати обов’язки судді
безсторонньо і неупереджено та утримуватися від поведінки, будь-яких дій
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або висловлювань, що можуть призвести до виникнення сумнівів у рівності
професійних суддів, народних засідателів та присяжних при здійсненні
правосуддя; суддя повинен проявляти повагу до права на інформацію про
судовий розгляд та не допускати порушення принципу гласності процессу;
суддя у визначеному законом порядку надає засобам масової інформації
можливість отримувати інформацію, не допускаючи при цьому порушення
прав і свобод громадян, приниження їх честі й гідності, а також авторитету
правосуддя.
Відповідно до статей 16 – 20 Кодексу суддівської етики, суддя не може
належати до політичних партій і професійних спілок, брати участь у будьякій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які
інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової,
викладацької та творчої. Суддя повинен надавати пріоритет здійсненню
правосуддя над усіма іншими видами діяльності. Суддя має право брати
участь у громадській діяльності, публічних заходах, якщо вони не завдають
шкоди його статусу, авторитету суду і не можуть вплинути на здійснення
правосуддя, проте повинен уникати взаємовідносин, які можуть вплинути на
незалежність та неупередженість судді. Суддя повинен бути обізнаним про
свої майнові інтереси та вживати розумних заходів для того, щоб бути
обізнаним про майнові інтереси членів своєї сім’ї. Суддя повинен
враховувати, що сімейні, соціальні взаємовідносини чи будь-які інші
стосунки та втручання з боку органів державної влади не мають впливати на
поведінку судді чи ухвалення судових рішень. Участь судді у соціальних
мережах, інтернет-форумах та застосування ним інших форм спілкування в
мережі Інтернет є допустимими, проте суддя може розміщувати, коментувати
лише ту інформацію, використання якої не завдає шкоди авторитету судді та
судової влади [51].
У Законі України "Про правила етичної поведінки", дія якого
поширюється не лише на осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, а й на суддів, вказано на
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необхідність діяти чесно, неупереджено, додержуватися загальновизнаних
етичних норм поведінки, працювати сумлінно, компетентно, об'єктивно,
незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на
власні політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи
переконання [36].
Суддя здійснює правосуддя на основі Конституції і законів України,
керуючись при цьому принципом верховенства права. Втручання в діяльність
судді щодо здійснення правосуддя забороняється і тягне за собою
відповідальність, установлену законом (ст. 47) Суддя зобов'язаний своєчасно,
справедливо та безсторонньо розглядати і вирішувати судові справи
відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства;
дотримуватися правил суддівської етики; виявляти повагу до учасників
процесу; додержуватися присяги судді; не розголошувати відомості, які
становлять таємницю, що охороняється законом, в тому числі і таємницю
нарадчої кімнати і закритого судового засідання; виконувати вимоги та
дотримуватися обмежень, встановлених Законом України "Про засади
запобігання і протидії корупції". Особа, вперше призначена на посаду судді,
набуває повноважень судді після складення присяги судді, в якій
присягається

об'єктивно,

безсторонньо,

неупереджено,

незалежно

та

справедливо здійснювати правосуддя, підкоряючись лише закону та
керуючись принципом верховенства права, чесно і сумлінно виконувати
обов'язки судді, дотримуватися морально-етичних принципів поведінки
судді, не вчиняти дій, що порочать звання судді та принижують авторитет
судової влади [37].
Порушенням суддею присяги є вчинення ним дій, що порочать звання
судді і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та
незалежності, у чесності та непідкупності судових органів; недотримання
суддею вимог та обмежень, встановлених Законом України "Про засади
запобігання і протидії корупції"; умисне затягування суддею строків
розгляду справи понад терміни, встановлені законом; порушення морально-
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етичних принципів поведінки судді. Порушенням присяги судді, що обіймає
адміністративну посаду в суді, є також невиконання ним посадових
обов'язків, встановлених для відповідної адміністративної посади, пов'язаних
з процесуальними діями [36].
Закон України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні"
визначає правові та організаційні засади проведення спеціальної перевірки
суддів судів загальної юрисдикції як тимчасового посиленого заходу з
використанням існуючих процедур розгляду питань про притягнення суддів
судів загальної юрисдикції до дисциплінарної відповідальності і звільнення з
посади у зв’язку з порушенням присяги з метою підвищення авторитету
судової влади України та довіри громадян до судової гілки влади,
відновлення законності і справедливості.
1. Метою перевірки суддів є:
1) утвердження верховенства права в суспільстві та законності у
діяльності судів;
2) відновлення довіри до судової влади в Україні;
3) з’ясування фактів, що свідчать про порушення суддями присяги,
наявність

підстав

для

притягнення

суддів

до

дисциплінарної

або

кримінальної відповідальності;
4) утвердження в діяльності суддів принципів незалежності та
неупередженості.
Зміст перевірки суддів:
1. Суддя суду загальної юрисдикції підлягає перевірці у разі прийняття
ним одноособово або у колегії суддів таких рішень:
1) про обмеження прав громадян на проведення зборів, мітингів,
походів, демонстрацій в Україні у період з 21 листопада 2013 року до дня
набрання чинності цим Законом;
2) про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою,
залишення їх без змін, продовження строку тримання під вартою,
обвинувальних вироків, рішень судів апеляційної та касаційної інстанцій про
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перегляд обвинувальних вироків, наслідком якого не було їх скасування,
щодо осіб, які визнані політичними в’язнями, за дії, пов’язані з їх політичною
та громадською діяльністю;
3) про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою,
залишення їх без змін, продовження строку тримання під вартою,
обвинувальних вироків щодо осіб, які були учасниками масових акцій
протесту в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим
Законом, у зв’язку з їх участю у таких акціях;
4) про накладення адміністративних стягнень на осіб, які були
учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до дня
набрання чинності цим Законом, у вигляді позбавлення права керування
транспортними засобами на підставі статті 122-2 Кодексу України про
адміністративні правопорушення за невиконання водіями вимог працівника
міліції про зупинку транспортного засобу та про залишення зазначених
рішень без змін судом апеляційної інстанції в період з 21 листопада 2013
року до дня набрання чинності цим Законом;
5) про накладення адміністративних стягнень на осіб, які були
учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до дня
набрання чинності цим Законом, на підставі статті 185 Кодексу України про
адміністративні
розпорядженню

правопорушення
або

вимозі

за

працівника

злісну
міліції,

непокору
члена

законному
громадського

формування з охорони громадського порядку і державного кордону,
військовослужбовця та про залишення зазначених рішень без змін судом
апеляційної інстанції в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання
чинності цим Законом;
6) про накладення адміністративних стягнень на осіб, які були
учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до дня
набрання чинності цим Законом, на підставі статті 185-1 Кодексу України
про адміністративні правопорушення за порушення порядку організації і
проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій та про
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залишення зазначених рішень без змін судом апеляційної інстанції в період з
21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом;
7) про накладення адміністративних стягнень на підставі статті 185-2
Кодексу України про адміністративні правопорушення на осіб, які були
учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до дня
набрання чинності цим Законом, за створення умов для організації і
проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних
походів або демонстрацій та про залишення зазначених рішень без змін
судом апеляційної інстанції в період з 21 листопада 2013 року до дня
набрання чинності цим Законом;
8) у справах, пов’язаних з проведенням виборів до Верховної Ради
України сьомого скликання, скасуванням їх результатів або позбавленням
статусу народного депутата України особи, яка була обрана народним
депутатом України до Верховної Ради України сьомого скликання (перевірка
суддів проводиться за заявою особи, права або інтереси якої були порушені
безпосередньо);
9) про надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій та
негласних слідчих (розшукових) дій стосовно осіб, які були учасниками
масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014
року, у зв’язку з їх участю у таких акціях.
2. Перевірка проводиться також щодо суддів, які одноособово або у
колегії суддів розглядали справу або ухвалили рішення з допущенням
порушень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод,
констатованих у рішенні Європейського суду з прав людини [35].
У судовій етиці важливою є етика судового процесу, зокрема моральні
засади судового розгляду, викладені у Кримінальному процесуальному
кодексі, у тому числі допит свідків, потерпілих, підсудніх. Так, судовий
розгляд (ст. 318) має бути проведений і завершений протягом розумного
строку. Судовий розгляд здійснюється в судовому засіданні з обов’язковою
участю сторін кримінального провадження, крім випадків, передбачених цим
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Кодексом. У судове засідання викликаються потерпілий та інші учасники
кримінального провадження. Судове засідання відбувається у спеціально
обладнаному приміщенні - залі судових засідань. У разі необхідності окремі
процесуальні дії можуть вчинятися поза межами приміщення суду.
Головуючий у судовому засіданні (ст. 321) керує ходом судового
засідання, забезпечує додержання послідовності та порядку вчинення
процесуальних дій, здійснення учасниками кримінального провадження їхніх
процесуальних прав і виконання ними обов’язків, спрямовує судовий розгляд
на забезпечення з’ясування всіх обставин кримінального провадження,
усуваючи з судового розгляду все, що не має значення для кримінального
провадження. Головуючий у судовому засіданні вживає необхідних заходів
для забезпечення в судовому засіданні належного порядку. Судовий розгляд
відбувається безперервно, крім часу, призначеного для відпочинку. Не
вважаються порушеннями безперервності судового розгляду випадки
відкладення судового засідання внаслідок:
1)

неприбуття

сторони

або

інших

учасників

кримінального

провадження;
2) складення та погодження прокурором процесуальних документів
щодо

відмови

від

підтримання

державного

обвинувачення,

зміни

обвинувачення або висунення додаткового обвинувачення;
3) підготовки захисту обвинуваченого від зміненого чи додаткового
обвинувачення;
4) підготовки потерпілого для підтримання обвинувачення в суді, якщо
прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення;
5) проведення дослідження речових доказів за місцем їх знаходження,
огляду на місці;
6) проведення експертизи у випадках та порядку, передбачених статтею
332 цього Кодексу;
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7) надання доступу до речей чи документів або доручення проведення
слідчих (розшукових) дій у випадках та порядку, передбачених статтею 333
цього Кодексу.
Після оголошення обвинувачення головуючий встановлює особу
обвинуваченого, з’ясовуючи його прізвище, ім’я, по батькові, місце і дату
народження, місце проживання, заняття та сімейний стан, роз’яснює йому
суть обвинувачення і запитує, чи зрозуміле воно йому, чи визнає він себе
винним і чи бажає давати показання. Якщо обвинувачених декілька,
головуючий здійснює зазначені дії щодо кожного з них. За умови цивільного
позову на головуючого покладається зобов’язання встановити, чи відповідач
визнає позов.
Головуючому необхідно встановити обсяг доказів та порядок їх
вивчення у ході провадження. У першу чергу мають бути вивчені докази
обвинувачення, а відтак – з боку захисту. Обсяг доказів, які будуть
досліджуватися, та порядок їх дослідження визначаються ухвалою суду і в
разі необхідності можуть бути змінені. Під час здійснення спеціального
судового провадження досліджуються всі надані докази.
Суд має право, якщо проти цього не заперечують учасники судового
провадження, визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин,
які ніким не оспорюються. Судом встановлюється, чи вірно сприймають
сторони зміст обставин та чи відсутні сумніви у вільному волевиявленні.
Судом роз’яснюється, що за такого випадку оскарження окреслених обставин
у порядку апеляції неможливе.
Допит обвинуваченого здійснюється обов’язково, крім випадку, якщо
він відмовився від давання показань, та випадків, передбачених частиною
третьою статті 323 та статтею 381 Кодексу.
Допит обвинуваченого необхідно розпочинати відштовхуючись від
пропозиції зазначити покази щодо провадження. Обвинуваченого першим
допитує прокурор, а відтак – захисник. По цьому запитання можуть ставити
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потерпілі, інші обвинувачені, цивільні позивачі та відповідачі, а також
головуючий і судді. Протягом ходу допиту головуючий може задавати
уточнюючі та доповнюючі відповіді обвинуваченого запитання.
Нечіткі висловлювання обвинуваченого або такі, що не дають підстави
однозначно визначити прийняття чи спростування обставин, суд має право
одержати конкретну відповідь (так або ні).
За наявності декілько обвинувачених допит одного з них можливий з
використанням дистанційної трансляції з іншого приміщення. Підставою
ухвалення відповідного рішення є ймовірна загроза з боку інших
обвинувачених або ж інтереси слідства.
У

судовому

засіданні

обвинувачений

має

право

користуватися

нотатками.
Допит свідка повинен розпочинатись зі встановлення особи, прояснення
відносин зі сторонами. Важливим моментом є встановлення ознайомленості
звідка з його правами та обов’язками, визначення усвідомленості, а якщо це
необхідно

–

забезпечення

додаткових

розв’яснень.

Встановлюється

відсутність бажання відмовитись від надання показів, а також озвучується
попередження щодо відмови від дачі показів та надання неправдивих показів.
Якщо перешкод для допиту свідка не встановлено, головуючий у
судовому засіданні приводить його до присяги такого змісту:"Я, (прізвище,
ім’я, по батькові), присягаю говорити суду правду і лише правду". Письмово
присягу складає та підписує відповідний текст свідок, котрий не може
говорити.
Задля оптимізації часу на допит, запобігання порушенням прав свідків та
процедури допиту допит контролюється судом. Свідки допитуються
індивідуально. Ті свідки, чиї покази ще не було заслухані не можуть
перебувати у залі засідання під час розгляду. За встановлених законом умов
свідок може бути допитаний за забезпечення відсутності вже допитаного
свідка.
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Для створення умов безпеки у окремих випадках з подання суду або
сторін чи самого свідка постановляється вмотивована ухвала про допит з
стороннього приміщення (можливо також не у приміщенні суду) за
допомогою технологічних пристосувань або таким чином, щоб встановлення
особи свідка було неможливим, але сторони провадження мали змогу
задавати питання та одержувати відповіді. Для попередження встановлення
голосу свідкаможливе створення звукових спотворень. Однак, перед
постановленням ухвали щодо захисту свідка від ідентифікації суду необхідно
довідатись про заперечення сторін, які якщо є достатньо обгрунтованими
зумовлюють відмову у допиті свідка у такому вигляді.
Схожим чином на головуючого покладається обов’язок опитати
потерпілого щодо його особи та відносин з обвинуваченим, встановити чи
повідомлено потерпілому про його права та обов’язки і чи він у достатній
мірі їх розуміє. Якщо ні – голові необхідно роз’яснити те, що не зрозуміло, а
також попередити про дачу неправдивих показів.
Певні етичні застанови існують і у процесі допиту малолітнього чи
неповнолітнього свідка. Малолітній свідок може допитуватись за наявності
законного представника, педагога або психолога. Існує певна відмінність у
роз’ясненні, яке має надати голова суду свідку молодшому за шістнадцять
років. Головуючий наголошує на обов’язку давати правдиві покази, але не
попереджує про кримінальну відповідальність за відмову від дачі та
неправдиві покази і не приводить до присяги.
Перед початком допитування окресленому колу осіб, які мають бути при
допиті малолітнього має бути роз’янений обов’язок щодо їх присутності,
право висувати протест проти певних запитань і виносити свої запитання.
Поставлені питання може відвести головуючий. У випадках, передбачених
законом для забезпечення об’єктивності, уникнення сторонніх впливів,
захисту прав малолітнього свідка він може допитуватись у іншому
приміщенні з використанням технологічних пристроїв.
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У Цивільному процесуальному кодексі України вказується, що (ст. 180)
кожний свідок допитується окремо. Свідки, які ще не дали показань, не
можуть перебувати в залі судового засідання під час розгляду справи. Перед
допитом свідка головуючий встановлює його особу, вік, рід занять, місце
проживання і стосунки із сторонами та іншими особами, які беруть участь у
справі, роз'яснює його права і з'ясовує, чи не відмовляється свідок із
встановлених законом підстав від давання показань. Відмова від давання
показань приймається судом шляхом постановлення ухвали. Якщо перешкод
для допиту свідка не встановлено, головуючий під розписку попереджає
свідка про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве показання і
відмову від давання показань та приводить його до присяги. Допит свідка
повинен починатись з пропозиції, здійсненої судом щодо повідомлення
інформації про особисто відомі свідкові обставини. Після цього можуть
задаватись запитання. Першою питає свідка особа, за чиєю заявою свідка
закликано, а відтак – інші учасники процесу.
Суд може уточнювати зміст відповіді свідка, а також задавати питання
свідку в останню чергу. Головуючий може відхилити питання свідкові за
низкою ознак – якщо вони задівають честь і гідність, наводять або не
відповідають змісту розгляду. Допит малолітніх свідків і, за розсудом суду,
неповнолітніх свідків проводиться в присутності батьків, усиновлювачів,
опікунів, піклувальників, якщо вони не заінтересовані у справі або
представників органів опіки та піклування, а також служби у справах дітей.
Проаналізовані аспекти етики кримінального та цивільного процесу
свідчить про необхідність удосконалення правових основ об’єктивації
ціннісно-етичних засад, доцільність поглибленої роботи за цим напрямком у
ході практичної частини спеціальної підготовки кандидата на посаду судді.
Важливими є правила етики на засіданнях Конституційного Суду
України, які містять також норми етикету, зокрема: Пленарні засідання
Конституційного Суду України проводяться в урочистій обстановці.
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Коли судді Конституційного Суду України входять до залу засідань і
виходять із нього, всі присутні встають. Учасники конституційного
провадження дають пояснення, відповідають на запитання і ставлять
запитання стоячи лише після надання їм слова головуючим на пленарному
засіданні Конституційного Суду України. З дозволу головуючого учаснику
конституційного провадження може бути надана можливість виступати,
ставити запитання, відповідати на них сидячи. Формами звернення до
Конституційного Суду України, головуючого на пленарному засіданні,
суддів Конституційного Суду України є відповідно: "Високий Суд", "Ваша
честь", "шановний головуючий", "шановний суддя". У зверненні до учасників
конституційного провадження, а також при посиланні на цих осіб у виступах
використовуються слова: "шановна сторона", "шановний представник
сторони", "шановний свідок", "шановний експерт", "шановний...". У
зверненні може називатися прізвище відповідного учасника конституційного
провадження або його ім'я та по батькові. Присутні в залі засідань учасники
конституційного провадження, представники засобів масової інформації,
громадяни зобов'язані: поводитися шанобливо до Конституційного Суду
України, учасників конституційного провадження та один до одного;
виконувати розпорядження головуючого та вказівки судового розпорядника
щодо додержання порядку в ході пленарного засідання; не допускати під час
пленарного засідання ходіння по залу засідань, розмов, реплік у будь-якій
формі; не створювати будь-яких інших перешкод для нормального ходу
пленарного засідання [128].
Необхідно наголосити й на правилах поведінки працівників суду, в яких
зазначено, що встановлення стандартів моральності і способу дій відповідних
працівників має засновуватись на етичних засадах, відовідати принципу
підвищення авторитетності суду та ефективності судового процесу,
забезпечувати незалежність судової влади і довіру з боку суспільства. Ці
правила встановлюють загальні вимоги поведінки працівників суду, якими
вони мають керуватись під час та поза виконанням своїх службових
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обов'язків. Зокрема, працівник суду повинен дотримуватися високих
стандартів поведінки з метою забезпечення незалежності судових органів; він
повинен ставитися до всіх відвідувачів, працівників та користувачів суду
ввічливо та з повагою; пам'ятати, що кожна людина, яка звертається до суду,
має право на шанобливе ставлення, допомогу, а її проблеми не можуть бути
обтяжливими; він зобов'язаний: поважати досвід, професійну підготовку та
ефективність роботи колег і професійних працівників інших сфер;
практикувати необхідну співпрацю; поважати різні точки зору та практичний
досвід

колег,

а

також

інших

професійних

працівників;

уникати

неконструктивної критики щодо своїх колег і нести індивідуальну
відповідальність за публічну критику їхньої роботи; уникати поширення
навмисних чуток і вживання лайливих слів як неприпустимих; прагнути
отримання нових знань і досвіду через обмін інформацією з колегами та
іншими фахівцями з метою підвищення кваліфікації; сприяти обговоренню у
своєму колективі етичних порушень; виконувати свої обов'язки з повагою до
прав і свобод людини; ставитися до всіх і кожного неупереджено і без
дискримінації (словом чи дією) на підставі расової, релігійної, національної,
статевої або політичної приналежності, соціального походження, майнового і
посадового становища, мови спілкування та інших обставин; не надавати
переваг будь-яким громадським чи релігійним об'єднанням, професійним або
соціальним групам, організаціям, компаніям, громадянам; проявляти повагу
до моральних звичаїв і традицій народів, враховуючи культурні та інші
особливості різних етнічних і соціальних груп, релігійних конфесій.
У своїй службовій діяльності та поза службою кожен працівник суду
зобов'язаний: дотримуватись Конституції України та законів України;
прагнути бути обізнаним з усіма вимогами законів і підзаконних актів,
правилами та процедурами щодо своїх службових обов'язків і неухильно
виконувати їх; виконувати посадові обов'язки чесно і сумлінно, відповідно до
посадової інструкції, на високому професійному рівні, своєчасно й
ефективно; вирішувати завдання, пов'язані з виконанням посадових функцій,
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проявляючи

самостійність,

принциповість;

утримуватися

високу
від

організованість,
дій,

що

вимогливість

перешкоджають

і

іншим

працівникам суду виконувати їхні службові обов'язки [105].
У цьому контексті важливою є, як вказано у "Концепції вдосконалення
судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до
європейських стандартів", система добору кандидатів на посаду судді,
престижність і авторитет посади судді мають забезпечувати формування
висококваліфікованого і високоморального корпусу суддів. Спеціалізація
судів і суддів повинна стати однією з гарантій якісного, професійного
вирішення судових справ.
Перш за все необхідно забезпечити становлення в Україні судівництва
як єдиної системи судового устрою та судочинства, що функціонує на
засадах верховенства права відповідно до європейських стандартів і гарантує
право особи на справедливий суд [56].
2.2. Європейські стандарти етики судді
У євроінтеграційному вимірі належить враховувати інтернаціоналізацію
етичних вимог до судді. Тенденція до уніфікації загальних етичних вимог до
судді потребує врахування стандартів європейських принципів суддівської
професійної етики.
У Рекомендації CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи
"Державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки"
зазначено, що люди очікують від суддів неупередженого і незалежного
правосуддя. Сприймають їх як гарантію свободи, поваги до прав людини та
неупередженого застосування права [124]. У тому випадку, якщо людина
звертається в суд, вона повинна розраховувати на компетентність,
незалежність і безсторонність суддів [32].
Європейські стандарти суддівської етики перш за все апелюють до
незалежності судді. Так, у Рекомендації N (94) 12 "Незалежність, дієвість та
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роль суддів", ухваленій Комітетом Міністрів Ради Європи, зазначено, що
судді зобов'язані діяти у кожній справі цілком незалежно та бути
захищеними

від

будь-якого

стороннього

впливу;

проводити

справу

неупереджено, спираючись на власну оцінку фактів та власне витлумачення
закону; забезпечити, щоб кожна сторона мала однакові можливості бути
заслуханою, і щоб процедурні права кожної із сторін дотримувались
відповідно до положень Конвенції [123]
У Бангалорських принципах поведінки суддів зазначено, що суддя
повинен здійснювати свою судову функцію незалежно, виходячи виключно з
оцінки фактів, відповідно до свідомого розуміння права, незалежно від
стороннього впливу, спонукання, тиску, загроз чи втручання, прямого чи
опосередкованого, що здійснюється з будь-якої сторони та з будь-якою
метою; суддя дотримується незалежної позиції як щодо суспільства в цілому,
так і щодо конкретних сторін судової справи, у якій він повинен винести
рішення; суддя не тільки виключає будь-які взаємовідносини, що не
відповідають посаді, чи втручання з боку органів законодавчої та виконавчої
влади, а й робить це так, щоб це було зрозуміло навіть сторонньому
спостерігачу; у тих випадках, коли рішення у справі має бути прийняте
суддею одноособово, він діє незалежно від своїх колег по суду; суддя
відстоює та підтримує гарантії виконання суддями своїх обов’язків з метою
збереження та підвищення інституціональної та оперативної відповідальності
суддів; суддя виявляє та підтримує високі стандарти поведінки суддів з
метою укріплення

суспільної

довіри

до судових органів, що

має

першочергове значення для підтримки незалежності судових органів [4].
Судові органи вирішують, як вказано в Основних принципах
незалежності судових органів, передані їм справи безсторонньо, на основі
фактів і відповідно до закону, без будь-яких обмежень, неправомірного
впливу, спонуки, тиску, погроз або втручання, прямого чи непрямого, з будьякого боку і з будь-яких би то не було причин [92].
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Виокремлюються наступні принципи незалежності суддів: принцип 1.
враховує загальні принципи, які мають безпосередній стосунок до
незалежності суддів: 1. Слід застосовувати необхідні заходів для досягнення і
підвищення незалежності суддів. 2. Необхідно, зокрема, вжити таких заходів:
а. Незалежність суддів повинна гарантуватись згідно положень Конвенції та
конституції

країни.

Це

можливо

здійснити

шляхом

удосконалення

нормативно-правових актів (у тому числі, Основного Закону) або включення
відповідних тезисів до системи внутрішнього права. Згідно з правовими
традиціями конкретної держави такі тезиси можуть визначатись наступним
чином: рішення суддів можуть переглядатись виключно через процедуру
апеляцій; закон має забезпечувати визначення терміну зайняття посади судді
та матеріальні аспекти забезпечення суддів; рішення щодо компетенції суду
може прийматись лише судом, але не іншими інституціями. Винятком є
амністія, помилування тощо, але крім цього уряд не може скасовувати
попередні рішення суду; b. На виконавчу і законодавчу владу слід покладати
зобов’язання забезпечення незалежності суддів та попередження сторонніх
впливів; c. усі рішення щодо професійної кар'єри суддів повинні мати в
основі об'єктивні критерії; як обрання, так і кар'єра суддів повинні базуватись
на заслугах, з урахуванням їхньої кваліфікації, чеснот, здібностей та
результатів їхньої праці. Необхідних гарантій незалежності вимагається від
інституції, на яку покладається обов’язок приймати рішення щодо добору та
просування суддів.
Гаратнією незалежності відповідної інституції мають стати такі заходи,
як призначення її працівників у межах впливу судової гілки влади, а кожна
інституція повинна приймати автономні рішення щодо правил і процедур, за
якими працюватиме. Можливі такі ситуації, коли за сформованою правовою
системою чи традиціями уряд може впливати на призначення судів. У такому
випадку зусиль необхідно докладати до подолання інших мотивів
призначення судді, аніж об’єктивні критерії, передбачені законом. Гарантами
цього можуть бути, наприклад спеціальний незалежний та компетентний
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орган, від якого уряд отримує поради і втілює їх на практиці, або право особи
подавати до незалежного органу апеляцію з метою оскаржити рішення; орган
влади,

який

приймає

рішення

про

заходи

запобігання

будь-якому

неправомочному та незаконному впливу; d. судді повинні приймати свої
рішення цілком незалежно і мати змогу діяти без обмежень, без
неправомочного впливу, підбурення, тиску, погроз, неправомочного прямого
чи непрямого втручання, незалежно з чийого боку та з яких мотивів воно б не
здійснювалось. Законодавство слід удосконалювати задля утворення системи
санкцій за дії щодо впливу на суддів. Усіх зусиль слід докладати для
забезпечення свободи судді у винесенні рішення. Ця свобода залежить від
можливості висловити власний полгляд на справу, тлумачити факти та чинне
законодавство. Однією з гарантій незалежності є звільнення суддів від
обов’язку звітувати стосовно справ, які вони ведуть, жодному, хто не є у
системі судової влади; e. розподіл справ повинен бути незалежним від волі
сторін або сторонньої зацікавленої особи, об’єктивним підходом є є
жеребкування або система атвоматичного розподілу; f. Від провадження
суддя може бути відсторонений лише за причинами, які мають значення
(хвороба чи наявність конфлікту інтересів). Усі причини мають бути
викладені у законі та не можуть залежати від інтересів виконавчої влади.
Рішення щодо увільнення когось із суддів від провадження у справі повинно
прийматись уповноваженим органом, який наділений такою ж незалежністю
в плані судочинства, як і самі судді.
3. Призначені чи обрані судді повинні перебувати на посаді до моменту,
допоки не досягнуть пенсійного віку чи закінчиться термін їх повноважень.
Принцип 2 включає у себе повноваження суддів: 1. Юрисдикція судді має
поширюватись на усіх пов’язаних із справою фізичних чи юридичних осіб (їх
представників). 2. Для виконання суддівських функцій, обстоювання
авторитету суддів та поваги до суду судді повинні бути наділені достатніми
повноваженнями та бути в змозі їх здійснювати.
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Принцип 3 охоплює умови праці. Наголошується, зокрема, що
ефективна діяльність судді вимагає утворення нормальних умов праці. Це
передбачає вирішення штатних питань із забезпеченням профпідготовки
суддям як до зайняття посади так і протягом перебування на ній. Одним з
можливих варіантів такої підготовки є стажування. У принципі 3 особливо
відзначено, що така підготовка повинна бути безоплатною для судді.
Основними векторами підготовки судді визначається засвоєння нового
законодавства та судової практики.
Принципом 3 передбачено й інші вимоги до підготовки суддів. Так,
наголошується, що, якщо це доцільно, до підготовки слід включити
відвідування національних, а також європейських та ін. закордонних органів
влади та судів. Підготовка має сприяти приведенню до відповідності статусу
і винагороди суддів важливості здійснюваної ними діяльності та мірі
відповідальності взятої на себе; запровадити чітко означену структуру з тим,
щоб комплектувати штати кваліфікованими суддями та закріплювати їх;
надати в розпорядження суддів допоміжний персонал та відповідне
обладнання, зокрема, засоби для діловодства та зв'язку, з тим, щоб вони
могли діяти ефективно та без невиправданих затримок; ужити відповідних
заходів з тим, щоб доручити виконувати несудові завдання іншим особам,
відповідно до Рекомендації N R (86) 12 щодо заходів, які спрямовані
зменшити перевантаження у роботі судів. 2. Для гарантії безпеки суддів
мають бути вжиті всі належні заходи, зокрема, в приміщенні суду має бути
присутня охорона, або правоохоронні органи мають охороняти суддів, яким
можуть серйозно погрожувати або вже погрожують.
Принцип 4 стосується суддівських об'єднань: судді повинні бути
вільними у створенні об'єднань, які самостійно або спільно з іншим органом
оберігають незалежність суддів та захищають їхні інтереси. Принцип 5
охоплює зобов'язання суддів: 1. Відправляючи правосуддя судді мають право
захищати права та свободи; 2. Правом судді, що має підтверджутись
відповідними можливостями є

виконання посадових обов’язків з метою
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вірного застосування закону для належного розгляду справ; 3. Судді,
зокрема, зобов'язані: a. відмежовуватись від впливу при вирішенні справ та
проявляти

відстороненість

у

розгляді

справ;

b.

не

допускати

неупередженості, що означає розгляд справи опираючись виключно на
об’єктивні факти, їх тлумачення і тлумачення закону суддею, а також
надання рівних підстав висловитись сторонам згідно з положеннями
Конвенції; c. утримання від виконання обов’язків судді можливе лише з
законних підстав, серед яких – важка хвороба, конфлікт інтересів тощо; d.
якщо тому є потреба – суддя повинен розтлумачити сторонам процедурні
питання; e. за можливості суддя повинен сприяти дружньому врегулюванню
справи; f. мотивація рішення судді повинна відбуватись доступно, простою
термінологією за винятком випадків, передбачених законом або суддівською
практикою;

g.

підвищувати

кваліфікацію

для

виконання

посадових

обов’язках з належною ефективністю. Принцип 6 - Невиконання обов'язків і
дисциплінарні порушення: 1. У разі невиконання суддями обов’язків чи за
наявності фактів, які можуть бути розцінені як дисциплінарні порушення
повинні вживатись заходи для їх усунення, якщо не зашкодить відправленню
правосуддя. Вживатись можуть заходи у відповідності до основного закону
чи правових традицій держав. Серед рекомендованих заходів виділяється: a.
відсторонення судді від розгляду справи; b. надання до виконання інших
повноважень у суді; c. встановлення штрафів (зменшення винагороди) на
певний строк; d. зупинка виконання суддею функцій на певний термін. 2. До
набуття пенсійного віку не можуть бути звільнені за несуттєвих обставин
судді, котрі займають посаду безтерміново. Причини відсторонення повинні
бути чітко прописані у законі та застосовуються у державі, де суддя посідає
посаду строково; ці причини можуть бути пов’язані зі змогою судді
виконувати свої обов’язки (стан здоров’я) або вчинення суддею злочину чи
вагомого порушення дисциплінарних правил. 3. Застосування положень
щодо дисциплінарного впливу вимагає розцінювання можливості організації
державою спеціального органу, у межах повноважень якого – накладення
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стягнень на суддю, якщо їх не вживає суд. Контроль за діяльністю органу
повинен здійснюватись судом найвищої інстанції, якщо цей орган сам не
належить до найвищої інстанції. Водночас у законі слід передбачити
процедуру для того, щоб суддя мав право на розгляд справи протягом
розумних термінів та міг відповідати на висунуте обвинувачення згідно
положень Конвенції [123].
Судді у своїй діяльності повинні керуватися принципами професійної
поведінки; такі принципи повинні надавати суддям керівні напрями того, як
діяти, тим самим надаючи їм можливість долати труднощі, які постають
перед ними стосовно їхньої незалежності та безсторонності; зазначені
принципи

повинні

складатися

самими

суддями

та

бути

повністю

відокремленими від системи дисциплінарних норм; у кожній країні бажано
створити один або кілька органів або осіб у межах судової системи з метою
надання консультацій суддям, які стикаються з проблемою професійної
етики або потребують вирішення питання сумісності статусу судді та їхньої
позасудової діяльності; кожний окремий суддя повинен робити все можливе
для підтримання судової незалежності на інституційному та особистому
рівнях; судді повинні поводитися гідно при виконанні посадових обов'язків
та в особистому житті; вони повинні завжди обирати такий підхід, який є
безстороннім та виглядає таким ззовні. Вони повинні виконувати свої
обов'язки, не допускаючи проявів фаворитизму або дійсної чи видимої
упередженості; судді повинні приймати свої рішення з урахуванням усіх
моментів, важливих для застосування відповідних юридичних норм, та без
урахування усіх питань, що не стосуються суті справи; вони повинні
демонструвати увагу до всіх осіб, які беруть участь у судовому процесі або
на яких такий процес впливає; вони повинні виконувати свої обов'язки з
повагою до рівноправного ставлення до сторін, уникаючи будь-якої
упередженості та будь-якої дискримінації, підтримуючи баланс між
сторонами та забезпечуючи чесний розгляд для кожної зі сторін; вони
повинні демонструвати обережність у своїх відносинах із засобами масової
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інформації, підтримувати свою незалежність та безсторонність, утримуючись
від переслідування особистих інтересів у відносинах з пресою та уникаючи
безпідставних коментарів щодо справ, які вони розглядають; вони повинні
забезпечувати високий ступінь професійної компетентності; вони повинні
мати високий рівень професійної свідомості та виконувати свої обов'язки
ретельно з метою дотримання вимог щодо прийняття рішень у розумний
строк; вони повинні присвячувати більшу частину свого робочого часу
здійсненню своїх судових функцій та інших пов'язаних з ними видів
діяльності; вони повинні утримуватися від будь-якої політичної діяльності,
що може підірвати їхню незалежність та завдати шкоди їхньому іміджу
безсторонності [13].
У Монреальській універсальній декларації підкреслюється, що судді, як
особи, є вільними та зобов'язані приймати безсторонні рішення згідно з
власною оцінкою фактів і знанням права, без будь-яких обмежень, впливів,
спонук, примусів, загроз або втручання, прямих або непрямих, з будь-якого
боку і з будь-яких причин. У процесі прийняття рішень, судді є незалежними
від своїх колег по суду та вищих посадових осіб. Наголошується, що суддя
повинен бути увільнений від впливу структури, різниці у посаді чи званні від
винесення

суддею

вироку.

Однозначно

заперечується

можливість

встановлення залежності судді від інших гілок влади [78].
Незалежність суду базується у першу чергу на неупередженості суддів
стосовно обставин справи, сторін тощо. Відтак судові рішення щодо сторін
не можуть відображати існування зв’язків чи упередженого ставлення до
сторін, яке може вплинути на незалежність рішення. Окрім того,
незалежність, як зазначено у Висновку № 1 Консультативної ради
європейських суддів, використовується як гарантія неупередженості [12].
Важливим стандартом європейської етики є чесність та непідкупність
суддів, прозорість судової діяльності. Так, як зазначено у Бангалорських
принципах, підвалини становлення демократичної держави закладаються у
формуванні авторитету судової влади, довірі до морально-етичних та
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антикорупційних основ її діяльності. Необхідними визначеними засадами
виконання суддівських обов’язків є непідкупність судді. Крім того,
важливою є така поведінка судді, яка при оцінці з боку незалежного
оцінювача може вважатись позбавленою недоліків. Те, у який спосіб судді
виконують свої обов’язки повинне складати певність у авторитеті судової
влади,

абсолютній

неможливості

навіть

припустити

нечесність

або

зацікавленість судді. На допомозі цьому має стати відкритість суду для
суспільної оцінки [4].
Вагомим чинником професійної етики, як зазначено в Монреальській
універсальній декларації, є об’єктивне відправлення правосуддя між
громадянами та між громадянином і державою; сприяння, у межах судових
функцій, дотримуванню та досягненню принципу захисту прав людини;
гарантування безпеки життя усіх людей та верховенства права [78].
Прояв об’єктивного ставлення до справи має відчуватись не лише у
рішенні, але і у процесі його винесення. На суддю покладається
відповідальність демонструвати свободу від схильностей чи упередження.
Особливо важливим є досягнення такого стану справ, за якого поведінка
судді як на робочому місці, так і поза ним сприятиме підвищенню авторитету
професії, довірі до суду [4].
Суддя, як вказано у Бангалорських принципах поведінки суддів,
дотримується етичних норм, не допускаючи прояву некоректної поведінки
при здійсненні будь-якої діяльності, що пов’язана з його посадою; постійна
увага з боку суспільства покладає на суддю обов’язок прийняти ряд
обмежень, і, незважаючи на те, що пересічному громадянину ці обов’язки
могли б здатися обтяжливими, суддя приймає їх добровільно та охоче.
Поведінка судді має відповідати високому статусу його посади; у своїх
особистих стосунках з адвокатами, що мають постійну практику в суді, де
розглядає справи даний суддя, суддя уникає ситуацій, що могли б викликати
обґрунтовану підозру чи створити видимість наявності у судді певних
схильностей чи упередженого ставлення; суддя не бере участі в розгляді
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справи, якщо будь-хто із членів його родини виступає як представник будьякої сторони чи в іншій формі має відношення до справи; суддя не надає
місце свого проживання іншим юристам для прийняття клієнтів чи зустрічей
з колегами; судді, як і будь-якому громадянину гарантується право вільного
вираження думок, віросповідання, участі в зібраннях та асоціаціях, однак у
процесі реалізації таких прав суддя завжди турбується про підтримку
високого статусу посади судді і не допускає дій, що не сумісні з
неупередженістю і незалежністю судових органів; суддя має бути обізнаний
про свої особисті та матеріальні інтереси конфіденційного характеру та має
вживати розумні заходи з метою отримання інформації про матеріальні
інтереси членів своєї родини; суддя не повинен дозволяти членам своєї
родини, соціальним чи іншим стосункам певним чином впливати на його
діяльність, що пов’язана зі здійсненням функції судді, а також на прийняття
ним судових рішень; суддя не має права використовувати чи дозволяти
використовувати авторитет власної посади для досягнення особистих
інтересів судді, членів його сім’ї чи інших осіб. Крім об’єктивності дій судді,
необхідно також забезпечити аби у широкого загалу не склалось враження,
ніби хтось може вплинути на прийняття суддею рішень [4].
Комітет Міністрів Ради Європи зазначив, що ділові стосунки між
суддями

й

прокурорами

повинні

характеризуватися

взаємоповагою,

об'єктивністю й дотриманням процесуальних вимог. Держави повинні вжити
відповідних заходів для забезпечення того, щоб компетенція й процесуальне
положення прокурорів були встановлені законом таким чином, щоб не було
ніяких сумнівів у незалежності й неупередженості суддів. Зокрема, держави
повинні гарантувати, що та сама людина не може одночасно виконувати
обов'язки прокурора й судді. По-перше, будь-яка двозначність про
відповідний їхньому положенню статус щодо ролі прокурорів і суддів
повинна бути виключена для того, щоб громадськість мала чітку уяву про
кожну професію, так само, як не повинно бути плутанини й у тих, хто постає
перед судом. Другим моментом є повернення до основного принципу
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стосовно того, що одна людина не може одночасно виконувати обов'язки
прокурора й судді. Однак, якщо правова система допускає, держава повинна
вжити заходів для того, щоб уможливити послідовне виконання тією самою
особою функцій прокурора і судді й навпаки. Такі зміни посади можливі
тільки по ясно вираженім бажанню зацікавленої особи й з дотриманням
необхідних обережностей. Прокурори повинні поважати незалежність і
неупередженість суддів, зокрема, вони не повинні піддавати сумніву рішення
суду, перешкоджати їхньому виконанню, окрім як при використанні свого
права на оскарження або при здійсненні інших офіційних процедур; судді
повинні поважати прокурорів як представників окремого професійного
органу й не повинні втручатися у виконання їх функцій [121]. Парламентська
Асамблея Ради Європи висунула вимогу привести систему підготовки суддів
у відповідність з європейськими стандартами. Для цього підготовка суддів
повинна бути частиною судової гілки влади під контролем і наглядом
незалежного органу суддівського самоуправління, як це було рекомендовано
Венеціанською комісією [119].
У Загальній Хартії суддів Міжнародного об'єднання суддів 1999 р., яка
була прийнята Генеральною Асамблеєю Міжнародного об'єднання суддів
було продекларовано в дусі універсального мінімального стандарту
принципи незалежного і безстороннього правосуддя, а також принципи
правових норм. У Хартії висловлюється теза стосовно того, що суддя
повинен гарантувати права сторін в процесі з дотриманням процесуальних
норм. Судді повинні сприяти тому, щоб права людини були захищені в
чесному і відкритому процесі в незалежному безсторонньому та законному
суді впродовж розумного строку. Незалежність судді виступає невід'ємною
частиною для безсторонньої юстиції. Усі інші органи, національні та
міжнародні, повинні цю незалежність поважати, захищати та оберігати. У ст.
2, що стосується статусу судді, вказано, що суддя повинен мати можливість
вільно виконувати свої функції незалежно від соціального, економічного та
політичного впливу. Він повинен також виконувати свої обов'язки незалежно
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від інших суддів та судової адміністрації. У своїй правовій діяльності суддя
підлягає тільки законові. Ніхто не має права давати йому інструкції чи
накази, які можуть вплинути на суддівські рішення. Стаття 5 вказує на те, що
суддя при виконанні своїх службових обов'язків повинен не тільки
декларувати безсторонність, але й бути таким. Він повинен дуже обережно
виконувати свої обов'язки і враховувати гідність суду та всіх інших осіб.
Суддя повинен бути працьовитим і виконувати свої обов'язки професійно.
Він не має права виконувати інші функції (громадські чи особисті), сплачені
чи безкоштовні, які повністю не сумісні з обов'язками та статусом судді.
Його не можна використовувати без його згоди до роботи, не пов'язаної з
його судовою діяльністю (ст.3-7). Суддю не можна переводити, звільняти чи
відстраняти від роботи, якщо це не передбачене законом. При цьому це
рішення

повинно

бути

проведене

в

юридично

оформленому

дисциплінарному процесі. Суддя повинен бути призначений довічно чи на
якийсь період, який не погрожує суддівській незалежності (ст.8).
Після призначення суддів (ст.9) в цивільних чи кримінальних справах
(ст.10) статут роз'яснює дисциплінарне право. Адміністративне управління та
дисциплінарне право не можуть погрожувати незалежності судді. Обидва
повинні

мати

правове

представництво

через

незалежні

органи.

Дисциплінарні санкції проти судді тільки тоді правильні, коли це
передбачено законом та санкції проводяться в юридично оформленій
процедурі. Зазначене право судді належати до професійної організації. Це
дозволяє

суддівському

корпусу

мати,

з

одного

боку,

можливість

консультуватися з питань суддівської етики чи бюджету, а, з іншого боку,
приймати до уваги законні інтереси юстиції (ст.12). У Статуті європейського
судді Європейського об'єднання суддів 1996 р. вказується, що дисциплінарні
санкції щодо неправильної поведінки суддів оцінюються органом, який
складається з суддів. Санкції повинні бути визначені у певній процедурі.
Суддя повинен відповідати тільки перед законом (ст.2). Він не має права
знаходитись під впливом політичних партій чи групи тиску. Він повинен
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виконувати свої обов'язки вільно від зовнішніх впливів, без зайвого
зволікання (ст.3) [17].
Свобода судді стосовно здійснення діяльності за межами судового
мандату не повинна обмежуватися до тих пір, допоки така стороння
діяльність не стає несумісною з вірою у безсторонність або незалежність
судді або чи з його готовністю сумлінно та в розумний строк розглядати
справи [32]. Консультативна рада європейських суддів з цього приводу
вважає, що для правил професійної поведінки слід встановити вимогу до
суддів не вдаватись до дій, які б компроментували посаду, а крім того
сприяти підвищенню довіри суспільства до правосуддя, з особливою увагою
запобігаючи

виникненню суперечливості інтересів. З цією метою вони

повинні утримуватися від додаткової професійної діяльності, яка могла б
обмежувати їхню свободу та загрожувати безсторонності [13].
Наголосимо,

що

у

Європейській

Хартії

"Про

статус

суддів"

підкреслюється, що судді при виконанні своїх обов'язків повинні бути
доступними і шанобливими стосовно людей, які звертаються до них; вони
повинні турбуватися щодо підтримання високого рівня компетентності,
необхідної для вирішення справ у кожному конкретному випадку [32].
Комунікаційна діяльність судів сприяє правильному розумінню ролі суддів у
захисті прав людини. Водночас поки судді розглядають справу або готуються
до її розгляду, вони не повинні свідомо робити будь-яких коментарів, які
можуть розглядатися як винесення рішення наперед або які можуть вплинути
на справедливість судового розгляду. Вони повинні демонструвати однакове
ставлення по відношенню до всіх осіб без відмінностей, що ґрунтуються на
неправомірних підставах з належним виконанням суддівських функцій [13, с.
43]. Судді зобов'язані зберігати професійну таємницю щодо своєї роботи та
конфіденційної інформації, отриманої в ході виконання ними своїх обов'язків
за винятком відкритих судових розглядів [92]. Конфіденційна інформація, що
стала відома судді в силу його посади, не може бути використана ним чи
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розголошена будь-кому з будь-якою метою, що не пов’язана з виконанням
обов’язків судді [4].
Бангалорські принципи лягли в основу багатьох етичних кодексів
суддів світу. Так, у сербському етичному кодексі судді стверджується, що
суддя повинен бути незалежним. Суддя виконує свої обов'язки незалежно, не
піддаючись зовнішнім впливам чи будь-яким утискам. Він незалежний від
законодавчої та виконавчаї влади, засобів масової інформації, політичних
партій. Для того, щоб дотримуватись цього принципу суддя повинен бути
поміркованим, мудрим та досвідченим. Суддя повинен гідно себе поводити,
дотримуватись високих стандартів поведінки як у суді, так і поза ним. Він
може мати політичні переконання, однак повинен утримуватись від
політичної активності.
Суддя повинен судити неупереджено, згідно із законом і своєю совістю
та відповідно до міжнародних нормативних актів. Він повинен виконувати
свої функції об'єктивно, без упередження, незалежно від кольору шкіри,
раси, національної приналежності, релігійних переконань та політичної
приналежності.
Суддя повинен бути професійним та відповідальним. Він повинен не
лише володіти теоретичними знаннями, а й удосконалювати їх. Він повинен
себе поводити пристойно і гідно по відношенню до інших суддів, а також
прокурорів та адвокатів. Він повинен з повагою ставитися до осіб, які
звертаються до суду.
Поза

судовою

діяльністю

суддя

може

займатися

творчістю,

викладацькою діяльністю, участю у заходах, які стосуються юриспруденції,
права, обстоювання правди і т. ін. Він може брати участь у відкритих
дискусіях офіційно, пов'язаних з питаннями, які стосуються права, правової
системи, обстоювання справедливості тощо.
Суддя може займатися науковою, літературною та творчою діяльністю,
якщо вони не компрометують звання судді і не стоять на заваді його
основним

обов'язкам.

Суддя

повинен

бути

відповідальним.

Його

85

відповідальність проявляється у дотриманні закону, дотриманні визначених
правил під час судового процесу.
Суддя повинен поводити себе гідно. Поняття гідності судді випливає із
загального поняття людської гідності. Гідність судді полягає у тому, щоб
утримуватись від негідних вчинків, не використовувати службове становище
у власних інтересах, утримуватися від будь-якого вчинку, який може бути
розцінений як корупційний. Суддя і члени його сім'ї не можуть у будь-яких
формах

приймати

подарунки,

користуватись

послугами,

привілеями,

наданими особами, справу яких розглядає суд чи тими особами, які мають до
цього стосунок [107].
У кодексі, що регламентує діяльність судді в сучасній Великобританії,
особлива увага надається не тільки професійним, але й моральним якостям
судді.

Високо

цінується

особиста

чесність.

Приватне

життя

судді

безпосередньо пов'язується з виконанням його професійних обов'язків. Так,
приводом для відмови у призначенні кандидату на посаду судді може бути
інформація про його надто розкуту поведінку під час святкування власного
дня народження.
Кодекс судової етики, що діє в США, регламентує діяльність судді
низкою принципів, які узагальнюють моральні характеристики професіонала-юриста:
– суддя повинен оберігати чесність і незалежність судової влади;
– суддя не повинен допускати сумнівну поведінку;
– суддя повинен виконувати професійні обов'язки неупереджено і
сумлінно;
– суддя повинен регулярно надавати звіти про свої прибутки, які він
отримав за судову і позасудову діяльність;
– суддя не повинен втручатися в політичну діяльність.
Цими принципами окреслено поле діяльності судді, на якому не можуть
виникати підстави для сумнівів щодо справедливості і неупередженості його
рішень. Цілком доречною для цього є і декларація доходів судді. Разом з цим
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суспільством надаються належне фінансове забезпечення, ряд соціальних
гарантій, чим створюються можливості для забезпечення незалежності суду,
дотримання присяги судді та сумлінного виконання суддями своїх
професійних обов'язків.
У ФРН суддя, виконуючи посадові обов’язки та у позаслужбовій
діяльності

повинен

діяти

належним

чином,

стверджуючи

суспільне

переконання у незалежності судової влади. Від судді вимагають служіння
усьому народу, а не тій чи іншій партії. На суддю покладається обов’язок
виконання трудових обов’язків на засадах неупередженості і справедливості
з урахуванням потреби забезпечення загального блага [77].
У

Швейцарії

особлива

увага

приділяється

самостійності

та

неупередженості судді. Неупередженість - це, з одного боку, поведінка, яка
вимагається зовнішніми обставинами, тобто людьми, які спостерігають за
роботою судді, зокрема ті, яких стосується вирок. З іншого боку - це
внутрішній обов'язок судді, який постійно має ставити собі запитання, чи
може він вільно, без внутрішнього тиску викласти своє суддівське
переконання. Оскільки сторони процесу не можуть обирати собі суддю, то
навіть найменша видимість упередженості судді відіграє велику роль. Велике
значення має обличчя судді, його зовнішній вигляд як в залі суду так і за його
межами. Самовладання, спокій, коректність, повага до сторін, справжній,
природній авторитет - це та основа, на якій може зростати переконливий
вирок. До цього додаються точні знання матеріалів справи та суверенне
застосування процедурних правил. Велике значення для авторитету судді має
його положення в суспільстві. Вимагається, щоб він як громадянин своєї
країни, поважав право та порядок також і в своєму приватному житті, і був
певним чином зразком для інших. Не можна від судді вимагати, щоб він з
метою збереження своєї незалежності та неупередженості уникав суспільних
контактів. Він повинен бути частиною суспільства, бо лише у такому
випадку зможе судити про людей та обставини справи. Суддя може бути
членом якогось об'єднання, однак при цьому він повинен стежити за тим,
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щоб у процесі здійснення соціальних контактів він не потрапив у залежність,
яка може потім обмежувати його в процесі виконання професійних
обов'язків. Цивільному судді не дозволяється відігравати активну роль у
профспілках, тому що ніхто не зможе стверджувати, що під час розгляду
справ між роботодавцем і найманим робітником суддя залишиться
неупередженим. Схожа ситуація матиме місце і у суперечках про оренду,
якщо суддя буде членом президії якоїсь спілки домовласників або активно
працюватиме в якомусь об'єднанні орендарів.
Особлива увага звертається на те, щоб суддя був стриманим у
громадському, особливо, у політичному житті. Він, як і кожний громадянин,
має основне право на свободу висловлювання, але не повинен публічно
висловлювати свою думку щодо тих політичних питань, які саме
розглядаються в суді, наприклад, спірних законів чи виборів. Винятком є ті
ситуації, що стосуються тих чи інших юридичних проектів. Необхідні
спеціальні фахові знання та досвід суддів, і їхні точки зору можуть
допомогти кращому інформуванню громадян, що мають право голосу, під
час проведення референдумів [7].
У Франції від судді вимагаються бездоганна репутація, наявність
військового

обов'язку,

відсутність

захворювань,

що

перешкоджають

виконанню суддівських обов'язків. Термін, що охоплює проходження
навчання під наглядом наставника складається із низки етапів. Серед цих
етапів – практика у суді паралельно із теоретичними заняттями, здійснення
практики у якості стажування в суді, дворічне навчання у судових
структурах,

прокуратурі,

адвокатурі,

виконавчих

органах,

здобуття

спеціальних знань у Судовій академії, проходження практики у суді,
складання іспиту та призначення на посаду. По завершенню окреслених
етапів до кандидата висуваються суворіші вимоги, зокрема здобуття ступеня
доктора права.
У складі комісій по екзаменуванню переважно включаються відставні
судді, працівники органів правової охорони, парламентів, викладачі. У
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Польщі від кандидата у судді вимагаються належні морально-психологічні
якості. В Угорщині вимоги поширюються як на службу, так і на приватне
життя – поведінка повинна бути достойною. Загалом по європейських
країнах вимоги значно різняться, однак чітко простежується вектор ціннісноморального забезпечення судді як елементу значимої системи правосуддя,
важливої не лише як основи держави, але і невід’ємної частини, що ввійшла
у суспільне життя.
У європейських стандартах суддівської поведінки важливе значення
надається й приватному життю судді. Зокрема, у Висновку № 3
Консультативної ради європейських суддів зазначається, що судді повинні
гідно поводити себе у своєму приватному житті. З огляду на різноманіття
культурного життя у державах-членах Ради Європи та постійний розвиток
моральних цінностей, стандарти поведінки суддів у моральному житті
неможливо викласти точно. КРЄС заохочує утворення в рамках судової
системи одного чи більше органів або осіб, що виконували б консультативні
й дорадчі функції та були б доступними для суддів, коли у них виникає
сумнів щодо сумісності їхньої приватної діяльності із статусом судді.
Наявність таких органів або осіб могла б стимулювати обговорення в межах
судової влади змісту та важливості правил етики. Такі органи або особи
могли б діяти під егідою Верховного Суду або об'єднань суддів. Вони у будьякому випадку повинні бути відокремленими від органів, що відповідають за
застосування дисциплінарних санкцій, та мати інші цілі діяльності [13, с. 44].
У 1987 р. Міжнародне об'єднання суддів на своєму засіданні в Дубліні
розглядало питання приватного життя суддів. Це, як підкреслює суддя
апеляційного суду Землі Базель Стефан Гасс, має велике значення там, де на
карту поставлена довіра громадськості. Кожна поведінка, яка послаблює
довіру до судді варта догани і осудження. Ще не можна однозначно
відповісти на питання, яка поведінка передусім може знизити довіру:
членство в політичній партії, публічні політичні виступи - це лише два
приклади. Але єдине в чому усі згодні - це те, що суттєвим для кожного

89

майбутнього міжнародного врегулювання суддівських правових норм та
дисциплінарного права, повинен бути принцип суддівської незалежності [74].
Останнім часом досить серйозні проблеми створює участь суддів у
політичній діяльності. Судді, як зазначено у Висновку № 3 Консультативної
ради європейських суддів, залишаються громадянами та повинні мати право
на реалізацію своїх політичних прав, які гарантовані усім громадянам. Однак,
з точки зору забезпечення справедливого судового розгляду та правомірних
суспільних очікувань судді повинні утримуватися від ведення публічної
політичної діяльності [13, с. 44]. Це відповідає Загальній декларації прав
людини, у якій щодо права вільного вираження думок, віросповідання, участі
в зібраннях та асоціаціях, зазначено, що члени судових органів, як і інші
громадяни, користуються свободою слова, віровизнання, асоціацій та зборів,
однак, керуючись такими правами, судді повинні поводитись завжди таким
чином, щоб забезпечити повагу до своєї посади і зберегти неупередженість і
незалежність судових органів.
Важливим є дотримання принципів етики у процесі кваліфікації та
підбору представників судових органів. В основних принципах ООН
((995_201) (п. 13) зазначено, що підвищення суддів на посаді варто
здійснювати на основі об'єктивних факторів, зокрема здібностей, моральних
якостей і досвіду. Консультативна рада європейських суддів рекомендує, щоб
органи, які в державах-членах відповідають за призначення і підвищення
суддів на посаді й рекомендації в цьому випадку, розробили, опублікувати й
упровадити об'єктивні критерії для забезпечення того, щоб відбір і кар'єра
суддів ґрунтувалися на заслугах з урахуванням кваліфікації, моральних
якостей, професіоналізму й ефективності. Після того як це буде зроблено,
органи влади, що несуть відповідальність за будь-яке призначення або
просування по службі, овинні будуть діяти відповідним чином, і тоді стане
можливим нарешті проаналізувати зміст прийнятих критеріїв та їхні
практичні результати. У Висновку № 1 Консультативної ради європейських
суддів констатовано, що існує загальна згода стосовно того, що призначення
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повино здійснюватися з урахуванням здібностей, заснованих на об'єктивних
критеріях й при цьому не повинні враховуватися політичні мірування [12].
У Рекомендації N R 94 (12) з цього приводу зазначено, що всі рішення,
які стосуються професійної кар'єри суддів, повинні ґрунтуватися на
об'єктивних критеріях, а відбір і кар'єра суддів повинні ґрунтуватися на
заслугах, з урахуванням кваліфікації, моральних якостей, здібностей і
ефективності. Разом з тим пояснюється, що це правило застосовується до
всіх осіб, котрі виконують судові функції, включаючи тих осіб, які
займаються конституційними, кримінальними, цивільними, комерційними й
адміністративними правовими питаннями (а також у більшості випадків до
суддів, що є непрофесійними юристами, й інших осіб, що здійснюють судові
функції) [12].
Усі рішення, як зазначено в Рекомендації № (94) 12 "Незалежність,
дієвість та роль судів", які стосуються професійної діяльності суддів повинні
мати в основі об'єктивні критерії; як обрання, так і кар'єра суддів повинні
базуватись на заслугах, з урахуванням їхньої кваліфікації, чеснот, здібностей
та результатів їхньої праці. 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. Однак, якщо Конституція,
законодавство чи традиції дозволяють урядові брати участь у призначенні
суддів, то необхідні гарантії того, щоб на такі процедури призначення не
впливали інші мотиви, аніж ті, що пов'язані з викладеними вище
об'єктивними критеріями [123]
У Рекомендації CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи
підкреслюється, що рішення, які стосуються добору та підвищення суддів по
службі, мають ґрунтуватися на об'єктивних критеріях, які попередньо
визначені законом чи компетентними органами влади. Прийняття таких
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рішень має базуватися на заслугах, з урахуванням кваліфікації, вмінь та
потенціалу, необхідних для вирішення справ при застосуванні закону,
зберігаючи повагу до людської гідності [124].
Згідно Основних принципів незалежності судових органів, кандидати на
посаду судді повинні відзначатись належними моральними якостями і бути
кваліфікованими правниками. Незалежно від методу добору суддів,
неприпустимими є неправові мотиви призначення на посаду судді [92]. У
Монреальській універсальній декларації вказано, що кандидати на посаду
судді повинні бути чесними та здібними особами, які мають належні знання з
права. У Європейській Хартії "Про статус суддів" підкреслюється, що в
основу підбору кандидатів повинні бути покладені їх освітня кваліфікація,
професіоналізм, попередній досвід [32]. У Висновку № 3 Консультативної
ради європейських суддів відзначається, що ефективність судової системи
вимагає від суддів високого рівня професійної свідомості. Судді повинні
забезпечувати високий рівень професійної компетентності за допомогою
базової підготовки та подальшого навчання, що забезпечить їм належну
кваліфікацію [13]. Отже, існує загальна згода щодо того, що призначення
повинні здійснюватися згідно з об'єктивними критеріями, з урахуванням
професіоналізму, моральних якостей та здібностей.
У Рекомендації N (94) 12 Комітету Міністрів Ради Європи вказано, що у
разі

неефективного

виконання

суддями

роботи

або

за

наявності

дисциплінарних порушень, повинні застосовуватись відповідні дії крім тих,
що можуть перешкодити справедливому правосуддю. Відповідно до
конституційних принципів та правової традиції кожної із держав, можуть
бути вжиті, наприклад, такі заходи, як відсторонення судді; надання судді
іншого поля діяльності; штраф, зокрема зниження одержуваної винагороди за
працю; зупинення роботи судді на певний термін. Не повинні бути відкликані
судді, яких у законний спосіб призначили безтерміново, без належних
причин, закріплених у законі та таких, що мають застосування у країні, де
суддя працює. Зазначені причини повинні бути пов’язані з випадками, в
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умовах яких суддя не може здійснювати судочинство або вчинив злочин чи
дисциплінарне порушення. Для вирішення таких справ у державі повинен
бути утворений спеціальний повноважний орган, до повноважень якого слід
відносити санкції та дисциплінарні стягнення з суддів. Рішення такого органу
повинні бути підконтрольні суду найвищої інстанції. У законі ж повинна
бути закріплена пересторога щодо можливості для судді скористатись
процедурою, передбаченою у Конвенції. Йдеться, зокрема, про розгляд
справи упродовж розумного строку та право відповіді на будь-яке висунуте
обвинувачення [123].
2.3. Етичні засади підготовки професійних суддів з урахуванням
прецедентної практики Європейського суду з прав людини
У справах Європейського суду з прав людини виокремлюються
концепти, які дають уявлення про порушення судової етики. Так, по справі
"Білуха проти України" заявниця заявила відвід судді Б., який розглядав її
справу, а також всьому складу Артемівського суду, стверджуючи, що суд,
який розглядав її справу, не був безстороннім. У цій справі йшлось про те,
що організація-відповідач надала безоплатно деякі послуги суду, що
стосувалось матеріально-технічного забезпечення його роботи.
Європейський суд з прав людини зазначив, що скарга заявниці на
несправедливість провадження порушує серйозні питання факту та права
відповідно до Конвенції, визначення яких вимагає розгляду справи по суті.
Згідно з усталеною практикою Суду наявність безсторонності відповідно до
п. 1 ст. 6 визначається зовнішніми та внутрішніми чинниками. Внутрішній
чинник полягає у сукупності взорувань та дій певного судді. Іншими
словами, береться до уваги безпосередній вияв суддею певного ставлення до
справи. Зовнішні чинники полягають у мірі досягнення неупередженості з
боку суду загалом та конкретного складу. Щодо суб'єктивного критерію,
особиста безсторонність суду презумується, поки не надано доказів
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протилежного. У цій справі було зазначено, що щодо проблем довіри до суду
слід особливо виділити об’єктивність застороги щодо упередженості певного
судді. Зовнішні прояви або деякі об’єктивні характеристики без сумніву
мають значення, що підсумувалось у вигляді припущення щодо важливості
ілюстрації процесу відправлення правосуддя. Адже у громадянському
суспільстві суди необхідно повинні викликати з боку громадян довіру.
У зв'язку з цим Суд відмітив, що Уряд не оспорював твердження
заявниці стосовно того, що голова Артемівського суду, який одноособово
розглядав справу заявниці у суді першої інстанції та чиї рішення були
залишені без змін судами вищих інстанцій, просив та безоплатно отримував
певне майно від Компанії-відповідача. Відповідно, Європейський суд з прав
людини дійшов висновку, що за цих обставин побоювання заявниці щодо
небезсторонності голови В.Л.Г. можна вважати об'єктивно виправданими,
незважаючи на той факт, що Артемівський суд задовольнив одну із скарг
заявниці. Відтак Європейським судом з прав людини було визнано
порушення п. 1 ст. 6 Конвенції [146].
У справі "Бочан проти України" заявниця скаржилась відповідно до
пункту 1 статті 6 Конвенції на несправедливість першого цивільного
провадження, стверджуючи, що суди не були незалежними та безсторонніми.
Зокрема, вона скаржилась на те, що Чемеровецький міський суд та
Хмельницький обласний суд, які розглядали її справу, винесли свої рішення
під тиском ВСУ, який, в свою чергу, був зацікавлений в певному результаті
розгляду справи. Вона також стверджувала, що суди не обґрунтували
належним чином свої рішення, не дозволили їй викликати у судове засідання
свідків, на письмових свідченнях яких ґрунтувалися винесені рішення. Уряд
стверджував, що розгляд справи заявниці був справедливий. Зокрема, Уряд
зазначив, що суди, які розглядали справу заявниці, були незалежними та
безсторонніми, заявницю не було поставлено у значно несприятливіші умови
порівняно з умовами опонента, незважаючи на той факт, що ВСУ ані з'ясував
думку заявниці щодо зміни територіальної підсудності її справи, ані надав
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обґрунтування такої зміни. Уряд стверджував, що якщо суди передають
справу з власної ініціативи або на вимогу прокурора, вони можуть
попередньо не радитись зі сторонами та не обґрунтовувати своє рішення.
Уряд також стверджував, що справу було передано до суду, який не мав
територіальної підсудності у справі у зв'язку з тим, що син заявниці був
членом сім'ї одного із суддів Тернопільського міського суду. Заявниця не
погодилась. Вона стверджувала, що ВСУ змінив територіальну підсудність її
справи для винесення такого рішення, яке б ґрунтувалося на фактах,
встановлених ВСУ, та яке б було на користь іншої сторони у справі. Вона
також наголосила, що той факт, що їй не повідомили про причини зміни
територіальної підсудності справи, доводить її вищевказані твердження.
Заявниця не надала зауважень щодо того, чи мав її син родинні зв'язки з
суддею обласного суду, але стверджувала, що вона особисто не має родичів
серед працівників цього суду. Існування принципу юридичної визначеності
застерігає від утворення системи, у межах якої скасування остаточного та
обов’язкового до виконання судового рішення є можливим на основі рішення
суб’єкта владних повноважень, адже це торкається питання верховенства
права.
Суд наголосив на тому, що, щоб встановити, чи може суд вважатися
"незалежним" відповідно до п. 1 статті 6, необхідно, зокрема, звернути увагу
на спосіб призначення його членів та строки їх повноважень, існування
гарантій проти зовнішнього тиску та наявність зовнішніх ознак незалежності.
Суд підкреслив, що "безсторонність", в сенсі п. 1 статті 6, має визначатися
відповідно до суб'єктивного критерію, на підставі особистих переконань та
поведінки конкретного судді у конкретній справі – тобто, жоден з членів
суду не має проявляти будь-якої особистої прихильності або упередження, та
об'єктивного критерію – тобто, чи були у судді достатні гарантії для того,
щоб виключити будь-які легітимні сумніви з цього приводу. Відповідно до
об'єктивного критерію має бути визначено, чи наявні факти, що можуть бути
перевірені, які породжують сумніви щодо відсутності безсторонності судів. У
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цьому зв'язку навіть зовнішні ознаки мають певне значення. Ключовим
питанням є питання довіри, яку суди в демократичному суспільстві мають
вселяти суспільству і, перш за все, сторонам у процесі. Суд зазначив, що
заявниця не скаржилась на відсутність особистої безсторонності суддів, які
брали участь у розгляді її справи. З іншого боку, вона стверджувала, що
поєднання різних факторів викликають сумніви щодо незалежності та
безсторонності суддів ВСУ та суддів, яким справа була передана 9 жовтня
2000 року. Зокрема, цими факторами були зміна територіальної підсудності
справи ВСУ, який категорично не погодився з встановленими судами нижчих
інстанцій фактами, а також те, що ВСУ не взяв до уваги клопотання заявниці
та не обґрунтував таку зміну підсудності. На цих підставах Європейський суд
з прав людини дійшов висновку щодо несправедливості провадження та
щодо порушення статті 1 Першого протоколу [147].
У справі "Мінеллі проти Швейцарії" вказувалось, що у ході судового
розгляду судді повинні утримуватися від висловлювання тих чи інших оцінок
і висновків щодо розглядуваної справи, виключивши будь-які прояви
упередженості та необ’єктивності. Відступ від цієї вимоги й оголошення під
час судового розгляду позиції головуючого судді, тоді як підсудний ще не
визнаний винуватим, було розцінене Європейським судом як порушення
презумпції невинуватості [187].
У діяльності суддів Європейським судом з прав людини особлива увага
звертається на прояви дискримінації як порушення суддівської етики та прав
людини. Так, у справі "Ремлі проти Франції" зазначено, що адвокати двох
заявників – алжирців, обвинувачуваних у вбивстві, подали скаргу на суддю
за расистські висловлювання. Зокрема, вони звернулись до суду з проханням
офіційно зафіксувати вислів расистського характеру, зроблений одним із
суддів. Цей вислів з розмови між суддями був почутий випадково однією з
присутніх осіб. Адвокати просили також долучити до справи письмову заяву
цієї особи з її підписом. Заявник подав касаційну скаргу, в якій посилався на
порушення статті 6 п.1 Європейської Конвенції про захист прав людини у

96

зв'язку з відмовою суду зафіксувати цей вислів у матеріалах справи.
Європейський суд з прав людини постановив п'ятьма голосами проти
чотирьох, що у цьому пункті мало місце порушення статті 6 п. 1 Конвенції
[164].
У

справі

"Пічкур

проти

України"

заявник

стверджував,

що

дискримінацію у його ситуації було спричинено рішенням Конституційного
Суду України від 7 жовтня 2009 року. Незважаючи на те, що рішення
Конституційного Суду України не мало зворотної дії, положення Конвенції,
включаючи статтю 14 Конвенції, якою забороняється дискримінація, були
чинними для України з 11 вересня 1997 року. Тому, починаючи з цієї дати,
держава мала діяти відповідно до її обов’язків і не мала права
дискримінувати пенсіонерів. Уряд не надав зауважень по суті. Суд зазначив,
що заявник скаржився на відмінність у ставленні на основі місця його
проживання, що для цілей статті 14 Конвенції становить аспект його
особистого статусу. Практикою Суду встановлено, що дискримінація означає
поводження з особами у різний спосіб, без об’єктивного та розумного
обґрунтування, у відносно схожих ситуаціях. Відмінність у ставленні є
дискримінаційною,

якщо

вона

не

має

об’єктивного

та

розумного

обґрунтування, іншими словами, якщо вона не переслідує легітимну ціль або
якщо немає розумного співвідношення між застосованими засобами та
переслідуваною ціллю. Договірна держава користується свободою розсуду
при визначенні того, чи та якою мірою відмінності в інших схожих ситуаціях
виправдовують різне ставлення. Суд підкреслив, що виплата соціальних
платежів сама по собі не може ставити осіб, які проживають у різних країнах,
у відносно схоже становище, оскільки будь-яка система соціального
забезпечення, включаючи пенсійне забезпечення, у першу чергу створена для
забезпечення певних мінімальних стандартів рівня життя осіб, що
проживають у відповідній країні, та обслуговування їхніх потреб. Більше
того, важко зробити якесь правильне порівняння між пенсіонерами, які
проживають у відповідній країні, та тими, які проживають деінде, через
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низку економічних та соціальних відмінностей, що застосовуються залежно
від країни. Суд встановив, що держави мають право укладати взаємні угоди у
сфері соціального забезпечення, і той факт, що держава, яка уклала таку
угоду з якоюсь країною, не може покласти на цю державу обов’язок надавати
такі самі переваги соціального захисту особам, які проживають у інших
країнах. У цій справі право на отримання пенсії як таке стало залежним від
місця поживання заявника, що призвело до ситуації, у якій заявник,
пропрацювавши багато років у своїй країні та сплативши внески до системи
пенсійного забезпечення, був зовсім позбавлений права на пенсію лише на
тій підставі, що він більше не проживає на території України. Дійсно,
заявник, який був економічно активним в Україні з 1956 до 1996 року, мав
право на отримання пенсії після закінчення трудової діяльності та, як це
передбачалося національним законодавством на час події, він знову
отримував би свою пенсію після повернення в Україну. Тому Суд дійшов
висновку, що заявник перебував у відносно схожій ситуації із пенсіонерами,
які проживали в Україні, щодо самого права на отримання пенсії. Суд
зазначив, що органи влади не надали ніякого обґрунтування позбавлення
заявника його пенсії лише через те, що він проживав за кордоном. Дійсно, ані
рішення Конституційного Суду України від 7 жовтня 2009 року не вказує на
те, що національні органи наводили відповідні причини для виправдання
відмінності у ставленні, на яку заявник скаржився, ані Уряд під час
провадження в Суді не навів жодних таких обґрунтувань. У цьому контексті
Суд зазначив, що Уряд не посилався на міркування щодо міжнародного
співробітництва з метою обґрунтування поводження з пенсіонерами, які
проживають в Україні, у інший спосіб, ніж з тими, які проживають за
кордоном. У будь-якому випадку Суду не забороняється визначати на
підставі Конвенції більш високі стандарти ніж ті, що містяться у інших
міжнародних юридичних документах. Суд підкреслив, що Конвенція є
живим інструментом, який повинен тлумачитися "з огляду на умови
сьогодення". Підвищення мобільності населення, більш високі рівні
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міжнародного співробітництва та інтеграції, а також розвиток банківського
обслуговування та інформаційних технологій більше не виправдовують
здебільшого технічних обмежень щодо осіб, які отримують соціальні
виплати, проживаючи за кордоном, що могли вважатися розумними на
початку 1950-их років, коли розроблялася Конвенція МОП 1952 року, яка
згадувалася у пункті. З вищезазначених міркувань Суд дійшов висновку, що
різниця у поводженні, на яку заявник скаржився, порушувала статтю 14
Конвенції у поєднанні зі статтею 1 Першого протоколу [188].
У справі "Совтрансавто-Холдинг" проти України" заявник стверджував
відсутність незалежності та безсторонності суду. Зокрема, він посилався на
факти, що в загальному визнають залежність судів від місцевих бюджетів,
що було констатовано Рахунковою палатою України у її щорічному звіті за
1999 рік, і що є "способом впливу на суди і становить загрозу принципу
незалежності судової гілки влади, гарантованому Конституцією". З цього
приводу Європейський суд з прав людини заявив, що, відповідно до його
прецедентної

практики

право

на

справедливий

судовий

розгляд,

гарантований статтею 6 параграфа 1, повинно тлумачитися в світлі
преамбули Конвенції, яка проголошує верховенство права як елемент
спільної

спадщини

держав-учасниць.

Одним

з

основних

елементів

верховенства права є принцип правової певності, який серед іншого
передбачає, що у будь-якому спорі рішення суду, яке вступило в законну
силу, не може бути поставлено під сумнів. Суд констатував також, що
компенсація, отримана заявником внаслідок ліквідації ЗАТ "СовтрансавтоЛуганськ", не була пропорційною частині капіталу, якою володів заявник на
момент реєстрації статутних документів цього товариства в січні 1996 року.
Суд

зобов'язав

товариство

"Транс

Кінг",

правонаступника

ЗАТ

"Совтрансавто-Луганськ", повернути заявнику частину майна, яка йому
належала на той час. Одразу, визнаючи свою обмежену компетенцію щодо
перевірки

дотримання

внутрішнього

законодавства,

Суд

виявив

занепокоєння у різності та протиріччях у застосуванні і тлумаченні законів в
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українській судовій системі. Так, Вищий арбітражний суд скасував низку
рішень судів, у процесі прийняття яких не було належно застосоване
законодавство, недостатньо глибоко оцінені факти та позиція заявника.
Висновки,

наведені

у

скасованих

рішеннях

не

були

достатньо

обгрунтованими.
Беручи до уваги втручання органів державної виконавчої влади у
судовий розгляд, роль протесту у цьому провадженні, а також сукупність
інших елементів, згаданих вище, Суд дійшов висновку, що право заявника на
розгляд його справи справедливо і відкрито безстороннім і незалежним
судом в сенсі статті 6 параграфа 1 Конвенції в світлі принципів верховенства
права та правової певності було порушено [155].
У справі "Олександр Волков проти України" заявник скаржився на
порушення його прав за Конвенцією під час його звільнення з посади судді
Верховного Суду України. Зокрема, він стверджував за статтею 6 Конвенції,
що його справа не розглядалася "незалежним та безстороннім судом". п. P.К.,
член ВРЮ, провівши перевірку, звернувся до ВРЮ із пропозицією про
звільнення заявника з посади судді за «порушення присяги», стверджуючи,
що заявник як суддя Верховного Суду України неодноразово переглядав
рішення, ухвалені суддею Б., який є його родичем, а саме братом його
дружини. Крім того, беручи участь як третя сторона у провадженні,
ініційованому пані В.П. (щодо вищезазначеного рішення З’їзду суддів
України про її звільнення з посади), заявник не заявив відвід цьому ж судді,
пану Б., що був у складі колегії апеляційного суду, в якому слухалася ця
справа. 24 грудня 2008 року пан P.К. доповнив свою пропозицію, надавши
додаткові приклади справ, що розглядалися суддею Б., а потім переглядалися
заявником. Заявник скаржився на те, що його справа не розглядалася
«незалежним та безстороннім судом». Зокрема, цим вимогам не відповідала
ВРЮ з огляду на процедуру її формування, підпорядкованість її членів
іншим державним органам та особисту упередженість деяких з її членів у
справі заявника. Заявник особливо наголошував, що пан С.К., пан В.К. та пан
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Р.К. при розгляді його справи не могли бути безсторонніми. Недотримання
вимог незалежності та безсторонності також відбувалося на подальших
стадіях провадження, включаючи стадію провадження у ВАСУ, який не
забезпечив ані процесуальних гарантій, ані адекватного перегляду питань
справи. Суд зауважив, що судовий перегляд здійснювався суддями ВАСУ,
які також перебували в межах дисциплінарної юрисдикції ВРЮ. Це означає,
що стосовно цих суддів також могло бути порушене дисциплінарне
провадження у ВРЮ. З огляду на широкі повноваження ВРЮ стосовно
професійних кар’єр суддів (призначення на посаду, притягнення до
дисциплінарної відповідальності та звільнення з посади), а також на
відсутність захисних механізмів незалежності та безсторонності ВРЮ (як
розглядалося вище), Суд висловив сумнів у тому, що судді ВАСУ при
розгляді справи заявника, в якій однією зі сторін була ВРЮ, могли
забезпечувати "незалежність та безсторонність", які вимагаються статтею 6
Конвенції [153].
У справі "Белілос проти Швейцарії" заявниця скаржилась на те, що вона
була позбавлена можливості розгляду справи незалежним і безстороннім
судом, оскільки її справу розглядала поліцейська Комісія при муніципалітеті,
що наділена судовою функцією. Заявниця стверджувала, що ця Комісія не
може виконувати функцію незалежного суду, а судді в ній не можуть бути
незалежними, оскільки залежать від виконавчої влади. Європейський суд з
прав людини ствердив, що у заявниці цілком обґрунтовано міг виникнути
сумнів щодо незалежності Комісії, яка у цьому розумінні не відповідає
вимогам статті 6 п.1. Конвенції [186].
Важливого значення у розгляді справ Європейським судом з прав
людини надається об'єктивності рішення суддів. Так, у справі "Надточій
проти України" заявник стверджував, що митні органи, а потім суд
розглянули справу за його відсутності, без будь-якого підтвердження того,
що він отримав повідомлення про судове засідання. Також заявник
скаржився, що несправедливий судовий розгляд призвів до ухвалення
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свавільного рішення у його справі. п. Надточія 25 вересня 2000 року було
затримано за підозрою у вчиненні вбивства. 15 грудня 2000 року заявника
було визнано винним у вчиненні вбивства та призначено покарання у вигляді
позбавлення волі на 8 років. 5 червня 2002 року за відсутності заявника
Чернігівською митницею був складений протокол про порушення митних
правил, оскільки заявник не вивіз зазначений автомобіль за митну територію
України (стаття 113 Митного кодексу). У цьому протоколі було вказано
місце, де заявник відбував покарання. 17 липня 2002 року Чернігівською
митницею справа заявника була направлена до Новозаводського районного
суду міста Чернігова. У супровідному листі зазначалось, що справа
направляється до суду для вирішення питання щодо притягнення заявника до
відповідальності за порушення статті 112 Митного кодексу (втрата
предметів, що знаходяться під митним контролем). Суд розглянув справу за
відсутності заявника. Суд визнав заявника винним у тому, що він зворотно не
вивіз автомобіль за митну територію та втратив його, на порушення статті
112 Митного кодексу. Суд постановив конфіскувати транспортний засіб,
проте, оскільки місцезнаходження автомобіля було невідоме, суд згідно з
пунктом 3 статті 149 Митного кодексу замінив конфіскацію стягненням
9833,57 грн (приблизно 1525,15 євро), що становило еквівалент вартості
автомобіля. У цій постанові суд також зазначив місце фактичного відбування
заявником покарання та вказав, що заявник не виявив бажання взяти участь у
справі, хоча повідомлення про час і місце судового засідання йому було
направлено.

Проте

за

інформацією

заступника

голови

Державного

департаменту України з питань иконання покарань, наданою за запитом
Урядового уповноваженого, в особовій справі засудженого заявника немає
доказів отримання заявником судових повісток чи повідомлень щодо цього
провадження протягом розгляду справи. Заявнику було повідомлено про
зазначену постанову суду адміністрацією установи з виконання покарань, яка
отримала копію постанови 23 серпня 2002 року. Заявник скаржився на
порушення його права на справедливий суд, зокрема, на порушення
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принципу рівності сторін. Також він скаржився на те, що державні органи
незаконно змінили кваліфікацію його дій на інше правопорушення. Заявник
посилався на пункт 1 статті 6 Конвенції, який, зокрема, передбачає таке:
"Кожен має право на справедливий... розгляд його справи... судом...,
який... встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього
кримінального обвинувачення...".
Уряд стверджував, що у цій справі заявник не виконав зобов'язання, яке
покладене на нього Митним кодексом, який за своєю суттю не є карним та не
належить до галузі кримінального права. Уряд зазначав, що Кримінальний
кодекс та Кодекс про адміністративні правопорушення визначають, які
діяння

є

злочинами

та

адміністративними

правопорушеннями,

та

передбачають відповідальність за їх вчинення, що визначає їх карну
кримінально-правову суть. Щодо Митного кодексу, згідно з яким заявника
було притягнуто до відповідальності, Уряд стверджував, що метою цього
кодексу було регулювання проведення митної політики та здійснення митної
справи. Митний кодекс складався з регуляторних норм, які визначають права
і обов'язки осіб. Відповідно, на думку Уряду, на відміну від Кримінального
кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення, Митний кодекс не
є карним ані за суттю, ні за призначенням. Суд зазначає, що Уряд визнав
карний

кримінально-правовий

характер

Кодексу

про

адміністративні

правопорушення, проте заперечував проти того, що Митний кодекс має
аналогічний характер. На думку Суду, основною метою Митного кодексу
дійсно є регулювання економічних питань, проте, якщо взяти до уваги
положення цього кодексу, зазначені у розділі "Відповідне національне
законодавство", Митний кодекс також регулює відносини, пов'язані з
митними правопорушеннями. Суд звертає увагу на те, що розділ VII містить
норми щодо контрабанди та посилання на кримінальне законодавство, а
розділ VIII, положення якого застосовуються у справі заявника, стосується
порушень митних правил. У цьому зв'язку необхідно зазначити, що у розділі
2

Кодексу

про

адміністративні

правопорушення

чітко

визначається
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відповідальність за порушення митних правил, а стаття 139 Митного кодексу
містить положення про адміністративні стягнення, такі як попередження,
штраф та конфіскація. Останні два стягнення застосовуються за порушення
митних правил згідно зі статтями 112 та 113 Митного кодексу. Ґрунтуючись
на зазначеному вище, Суд не вбачає істотної різниці між Кодексом про
адміністративні правопорушення, який, на думку Уряду, має карний
кримінально-правовий характер, та розділом VIII Митного кодексу, який
стосується окремих видів митних правопорушень, які також можна
визначити як адміністративні правопорушення. Суд також не поділяє думки
Уряду, що положення Митного кодексу, які застосовуються у справі
заявника, пов'язані з договірними зобов'язаннями. Суд зазначає, що ці
положення Митного кодексу безпосередньо поширюються на всіх громадян,
які перетинають кордон та регулюють їх поведінку шляхом застосування
стягнень (штраф та конфіскація), які є як покаранням, так і стримуванням від
порушення. Таким чином, митні правопорушення, які розглядаються, мають
ознаки, притаманні "кримінальному обвинуваченню" у значенні статті 6
Конвенції, яке фактично було застосовано до заявника. Суд зазначає, що таке
стягнення передбачається двома кодексами – Кодексом про адміністративні
правопорушення та Митним кодексом як вид покарання за вчинення
правопорушень

(основний

або

додатковий).

В

будь-якому

випадку,

незалежно від характеристики суті цього стягнення, факти свідчать, що
заявник зазнав значної шкоди у зв'язку із застосуванням до нього цього
стягнення. Суд зауважує, що при розгляді справи заявник, відбуваючи
покарання, пов’язане із позбавленням волі не міг брати участі у
адміністративному провадженні. Про це було відомо органам державної
влади, як і про місце перебування заявника на час провадження.
Підтвердження одержання заявником інформації щодо засідання не було.
Навпаки, як вбачається з матеріалів справи, зокрема з листа
Департаменту з питань виконання покарань до Секретаріату Урядового
уповноваженого, доказів отримання у належний час заявником судових

104

повісток чи повідомлень щодо цього провадження немає. Крім того, попри
чітке питання Суду, Уряд не надав інформацію щодо практичної можливості
заявника бути присутнім на судових засіданнях, зокрема за його власним
клопотанням, з урахуванням того, що заявник відбував покарання за вироком
суду за тяжкий злочин. Також Суд звертає увагу на твердження заявника про
те, що він не повинен був нести відповідальність за порушення митних
правил, оскільки він знаходився у місцях позбавлення волі та не міг виконати
своє зобов'язання щодо вивезення автомобіля.
Національні органи влади не проаналізували ці обставини за власною
ініціативою та не надали можливості заявнику порушити це питання. Замість
цього

національні

органи

перекваліфікували

дії

заявника

на

інше

правопорушення - втрата майна, яке перебуває під митним контролем. Крім
того, із наявних матеріалів справи не вбачається, що національні суди
намагались з'ясувати, що сталось із транспортним засобом або, що було б
доречним за обставин справи, запитати у заявника, що сталось з автомобілем
та про його місцезнаходження. Замість цього суд просто зазначив, що
місцезнаходження транспортного засобу невідоме. Суд дійшов висновку, що
у провадженні, яке розглядається, важливі процесуальні гарантії були
відсутні та що ці процесуальні недоліки, у світлі обставин справи, були
достатньо серйозними, щоб піддати сумніву справедливість провадження
[152].
У справі "Ruiz-Mateos проти Іспанії" Суд зазначив, що під час розгляду
адміністративної справи щодо заявника останній відбував покарання за
вироком

суду

у

місцях

позбавлення

волі

та

не

брав

участі

в

адміністративному провадженні, попри те, що національні відповідні
державні органи знали про становище заявника та місце, де він відбував
покарання. У своєму рішенні національний суд зазначив, що заявника було
повідомлено про судове засідання, проте документів, які б підтверджували
отримання заявником такого повідомлення, немає, зокрема, як вбачається з
матеріалів справи, зокрема з листа Департаменту з питань виконання
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покарань до Секретаріату Урядового уповноваженого, доказів отримання у
належний час заявником судових повісток чи повідомлень щодо цього
провадження немає. Окрім того, попри чітке питання Суду, Уряд не надав
інформацію щодо практичної можливості заявника бути присутнім на
судових засіданнях, зокрема за його власним клопотанням, з урахуванням
того, що заявник відбував покарання за вироком суду за тяжкий злочин. Суд
звернув увагу на твердження заявника про те, що він не повинен був нести
відповідальність за порушення митних правил, оскільки він знаходився у
місцях позбавлення волі та не міг виконати своє зобов'язання щодо вивезення
автомобіля. Національні органи влади не проаналізували ці обставини за
власною ініціативою та не наддали можливості заявнику порушити це
питання. Замість цього національні органи перекваліфікували дії заявника на
інше правопорушення – втрата майна, яке перебуває під митним контролем.
Крім того, із наявних матеріалів справи не вбачається, що національні суди
намагались з'ясувати, що сталось із транспортним засобом або, що було б
доречним за обставин справи, запитати у заявника, що сталось з автомобілем
та про його місцезнаходження. Замість цього суд просто зазначив, що
місцезнаходження транспортного засобу невідоме. Суд дійшов висновку, що
у провадженні, яке розглядається, важливі процесуальні гарантії були
відсутні та що ці процесуальні недоліки, у світлі обставин справи, були
достатньо серйозними, щоб піддати сумніву справедливість провадження, що
засвідчує порушення пункту 1 статті 6 Конвенції [189].
Вітчизняний Кодекс суддівської етики потребує удосконалення з
врахуванням конвенційних прав та прецедентної практики Європейського
суду з прав людини, що має значення для оновлення судової системи,
підвищення ефективності роботи суддів, зміцнення ролі суддів для
утвердження верховенства права. Слід враховувати аксіологічну складову не
лише європейських правових джерел, а й практики Європейського суду з
прав людини, зокрема щодо об'єктивних та суб'єктивних факторів
суддівської етики, нерозривності професіоналізму від моральних якостей
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судді, скерування на захист прав і свобод людини в антропоцентричному
вимірі. Доцільно зазначити, що суддя повинен керуватися засадами
верховенства права і захищати права людини і громадянина з врахуванням
таких аксіологічних засад, як повага до людської гідності та прав людини.
Належить взяти до уваги й те, що у Кодексі суддівської етики не
звертається увага на постулат Консультативної Ради Європейських суддів
стосовно того, що суддя повинен гідно поводити себе у своєму приватному
житті.
Необхідно визначити роль і місце судді в аксіологічних параметрах в
аспекті антропоцентризму, в якому людиновимірність являє собою основні
засади суддівської етики та професійних якостей судді.
Таким чином проведене дослідження дає підстави виокремити низку
ціннісно-етичних засад. Ці засади безпосередньо знаходять прояв у поведінці
судді, якості відправлення правосуддя, справедливості та законності рішень.
Їх додержання сприяє відправленню правосуддя у відповідності до
європейських стандартів судочинства, практики Європейського суду з прав
людини, відповідає принципу верховенства права.
До таких засад на підставі проведеного дослідження віднесемо
теоретичні та практичні. Слід відзначити, що теоретичні засади знаходять
безпосередній прояв на практиці, водночас практичні засади повинні бути
засвоєні суддями ще на етапі теоретичної підготовки. Це відповідає
системному підходу, що застосовується у дослідженні у відповідності до
сформованої загальної дослідницької методики.
Ціннісно-етичні засади підготовки професійних суддів таким чином
включають:
1. Виховання ставлення до права як цінності та відображення цього
ставлення як у підготовці, так і у практичній діяльності судді.
2. Ствердження верховенства права як ціннісного орієнтиру підготовки
судді і його зміцнення у ході підвищення кваліфікації.
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3. Зміцнення прагнення до справедливого суду, уникнення сторонніх
впливів на хід відправлення правосуддя як ціннісної опори сучасного
справедливого безстороннього судочинства.
4. Підготовка до реалізації принципу прозорості суддівської діяльності,
донесення цінності поведінки, скерованої на уникнення дій, що можуть
підірвати авторитет судової влади.
5. Підготовка до усвідомлення викликів у особистому та соціальному
житті, пов’язаних з правовим статусом судді та здатності їм протистояти.
6. Укріплення правосвідомості як особистої цінності судді.
7. Виховання ставлення до етичних правил поведінки у суді, публічному
та приватному житті судді як передусім практичної, а не декларативної
цінності.
8. Закріплення прагнення до удосконалення власних професійних
компетенцій, безперервного оновлення правових знань та їх передачі
прийдешнім поколінням шляхом участі у підготовці кандидатів на посаду
судді з донесенням зазначених ціннісно-етичних засад.
Висновки до розділу 2. 1. З метою окреслення нової ціннісно-етичної
парадигми підготовки суддів, проаналізовано ціннісно-етичні аспекти
судочинства в Україні. Виявлено, що питання професійної етики суддів та
працівників судів є досить повно закріплені у законодавстві. Однак, існуюча
правова база регулювання питань суддівської етики практично не включає
конкретних положень, пов’язаних з підготовкою професійних суддів з
урахуванням цілісної ціннісно-етичної парадигми.
2. У контексті актуального на сьогоднішній час євроінтеграційного
вектору реформ, порівняльний аналіз здійснено на базі дослідження системи
європейських

стандартів

етики

судді.

Встановлено,

що

вітчизняне

законодавство щодо підготовки професійних суддів, зокрема, забезпечення
реалізації ціннісно-етичної складової у підготовці, потребує доопрацювання з
огляду на чітко окреслені положення, що свідчать про сформованість та
реалізацію ціннісно-етичної парадигми у європейських стандартах.
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3. Практичне значення ціннісно-етичної складової у підготовці
професійних суддів описано на основі аналізу прецедентної практики
Європейського суду з прав людини. Доведено, що у разі реалізації на
практиці ціннісно-етичної парадигми, розробленої на основі наукових
досліджень та національних і європейських стандартів можливо буде усунути
порушення, що зумовлюють суттєву частину справ, які розглядаються
Європейським судом з прав людини. На основі проведеного аналізу
сформовано наукові уявлення про ціннісно-етичні засади підготовки
професійних суддів.
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РОЗДІЛ

3.

ОСНОВНІ

НАПРЯМКИ

УДОСКОНАЛЕННЯ

ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІЙНИХ СУДДІВ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ
ЦІННІСНО-ЕТИЧНИХ ЗАСАД
3.1. Ціннісно-етичні засади теоретичної підготовки суддів
Сукупність

досліджених

ціннісно-правових

засад

дає

підстави

стверджувати про відмінності у їх застосуванні у контексті спеціальної
теоретичної та практичної підготовки. І хоча у теоретичному аспекті
спеціальна теоретична підготовка повинна відбуватись нерозривно з
практикою (як це визначено, зокрема, у п.п. 1.8.4., 1.8.5., 3.2.2., та ін.
Положення про порядок проходження спеціальної підготовки кандидатів на
посаду судді), окреслена система засад вимагає адаптації задля кращого
забезпечення підготовки професійних суддів. Відтак доцільно дослідити
окремо ціннісно-етичні засади теоретичної підготовки суддів та перспективи
їх закріплення у правових актах, а також прослідкувати шляхи реалізації
ціннісно-етичних засад у практичній підготовці суддів.
Як було доведено у ході дослідження, на сучасному етапі наукової
думки основна увага скеровується на спеціальну підготовку кандидатів на
посаду судді. У той же час, як показав аналіз правових основ формування
ціннісно-етичної парадигми підготовки професійних суддів підготовка судді
охоплює значно об’ємніший освітній процес. Згідно закону, зокрема
положень ст. 127 КУ, а також ст. 65 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»,
освітній процес у результаті якого кандидат на посаду судді здобуває
необхідну компетентність охоплює здобуття загальної вищої юридичної
освіти та спеціальної підготовки. Утім, на наше переконання, поняття
«підготовка професійного судді» охоплює не лише ці два етапи, хоча вони,
без сумніву, є найважливішими. Вважаємо, що процес підготовки
майбутнього судді розпочинається з найбільш ранніх етапів виховання
особистості. Закріплені у свідомості майбутнього судді цінності, моральні
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норми, етичні установки ще на етпі дошкільної, середньої освіти згодом
можуть бути розвинені у ході здобуття вищої юридичної освіти та
спеціальної підготовки.
Так, у преамбулі до ЗУ «Про освіту» освіта визначається як основа
інтелектуального,

культурного,

духовного,

соціального,

економічного

розвитку суспільства і держави, а її метою є є всебічний розвиток людини як
особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів,
розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей,
формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення
на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу,
підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства
кваліфікованими фахівцями [40].
У Проекті Закону України «Про освіту» станом на 01.06.2015 р. освіта
визначається

головним

інтелектуального,

державним

культурного,

пріоритететом

духовного,

соціального,

і

основою

економічного

розвитку особистості, суспільства і держави. Її метою визнається всебічний
розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її задатків
і нахилів, розумових і фізичних здібностей, засвоєння особою національних
та європейських цінностей та виховання високих моральних якостей,
формування громадян, здатних і готових до свідомого суспільного вибору,
збагачення на цій основі інтелектуального, творчого і культурного
потенціалу Українського народу, забезпечення сталого розвитку суспільства,
держави, підготовка кваліфікованих фахівців для всіх сфер суспільного
життя [109].
Важливим кроком стало запровадження курсу правознавства у межах
загальної середньої освіти. Адже, ст. 3 ЗУ «Про загальну середню освіту», її
результатом є інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості,
що є основою для подальшої освіти і трудової діяльності. У цій же статті
наголошується на важливості середньої загальної освіти як складової
безперервної освіти.
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Запропонований погляд на підготовку суддів як процес, що триває у
значно ширших часових та освітніх рамках, ніж спеціальна підготовка
кандидатів на посаду судді зумовлює актуальність застосування розроблених
ціннісно-етичних засад підготовки професійних суддів на усіх етапах
безперервної освіти судді.
Звичайно, існуючий підхід до формування системи освіти в Україні
унеможливлює законодавчу монополізацію підготовки судді з більш ранніх
етапів, ніж ним буде набуто статусу кандидата на посаду судді. Здобуття
загальної середньої освіти створює базис для подальшого здобуття вищої
юридичної освіти. Міцність цього базису значною мірою залежить від
мотивації особистості, виховного впливу педагогів, батьків, інформаційного
оточення. Однак, можливо стверджувати, що впровадження у навчальний
процес ще на етапі здобуття загальної середньої освіти певних знань про
ціннісно-етичні

засади

суддівської

діяльності

не

зашкодить,

але

і

створюватиме переваги для зміцнення у учнів поваги до авторитету судової
влади, сприятиме глибшому усвідомленню статусу судді, обмежень, що
накладаються на публічну та приватну поведінку особи, зацікавленої стати
суддею.
Наступним етапом формування майбутнього судді є здобуття вищої
юридичної освіти.
Вища юридична освіта є неперервним процесом спеціалізованого
теоретичного та практичного навчання, що здійснюється у юридичних вищих
навчальних закладах або ВНЗ, котрі мають юридичний факультет.
Підготовка компетентних кадрів для галузі права здійснюється за рахунок
поєднання теоретичної, практичної частини та науково-практичної діяльності
студентів. І. М. Сопілко та В. Б. Череватюк підкреслюють, що основним
завданням вищої юридичної освіти є підготовка кваліфікованих фахівців у
галузі права, які здатні працювати з додержанням принципів верховенства
права, зміцнення правової культури та правосвідомості [143, с. 161]. Л. О.
Стецюк відзначає, що запорукою формування правової держави має стати
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розвиток юридичної освіти, зокрема пошуку її нових форм на засадах
демократії, диверсифікації, результативності [162, с. 123].
Т. О. Коросташова наголошує, що удосконалення сучасної підготовки
юристів у вищих навчальних закладів має здійснюватись за такими
напрямками, як розвиток концептуальних основ (напрямки, спеціальності,
спеціалізації) і ступеневості (послідовності і механізму отримання освітньокваліфікаційних рівнів) [58, с. 268]. Л. О. Стецюк відзначає існування низки
проблем, котрі постали на сьогоднішній день перед вищою юридичною
освітою. Серед цих проблем – відсутність рівного доступу до вищої
юридичної освіти, невідповідність її системи реальним потребам суспільства
і держави, необхідність підвищення її якості, поширення міжнародної
співпраці [162, с. 123 - 124].
Основним нормативно-правовим актом, який урегульовує суспільні
відносини, пов’язані зі здобуттям вищої освіти є ЗУ «Про вищу освіту». Він,
утім, містить загальні положення, що застосовуються незалежно від
спеціальності, котру здобуває особа. Згідно ст. 5 цього Закону, підготовка
фахівців з вищою освітою здійснюється за такими рівнями, як початковий
(короткий цикл); перший (бакалаврський); другий (магістерський); третій
(освітньо-науковий); науковий. На першому рівні законом передбачається
одержання загальнокультурної та професійно орієнтованої підготовки,
спеціальних умінь і знань, певного досвіду їх застосування на практиці з
метою виконання типових завдань, що передбачені для первинних посад у
відповідній

галузі

професійної

діяльності.

На

бакалаврському

рівні

передбачається здобуття теоретичних знань та практичних умінь і навичок,
достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною
спеціальністю. На рівні магістра відбувається поглиблених теоретичних
та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи
спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або професійної
діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання
завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності
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[38]. По суті, з цього етапу після здобуття певної практики (від трьох років)
особа може претендувати на посаду судді. У зв’язку зі змінами, що відбулись
у системі вищої освіти можливо обґрунтувати певну трансформацію системи
підготовки суддів, наблизивши її не до другого (магістерського), а до
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Адже, згідно з законом, на
цьому рівні відбувається здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок
та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей,
розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницькоінноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної
діяльності [38]. Вважаємо, що у контексті задекларованої ціннісно-етичної
засади щодо передачі знань майбутнім поколінням особливо важливо
стимулювання проходження і третього, і наукового рівня вищої освіти, що
доцільно певним чином відобразити у ЗУ «Про судоустрій і статус суддів».
Важливим питанням, котрого так чи інакше доводиться торкатись у
контексті формування рекомендацій щодо посилення ролі ціннісно-етичної
складової у теоретичній підготовці суддів є якість вищої юридичної освіти.
І. М. Сопілко та В. Б. Череватюк наголошують, що вагомим чинником
якості вищої юридичної освіти є поєднання теоретичної і практичної
частини, водночас у навчально-виховному процесі необхідно проводити
«радикальні» зміни у напрямку поширення використання інноваційних
технологій та методик, які б сприяли розвитку інтелектуально-духовного та
фахового розвитку студентів [143, с. 164]. Цікавим у цьому контексті є
спостереження Г. П. Клімової, котра досліджуючи системи вищої юридичної
освіти у Сполучених штатах Америки відзначає безперервність освітнього
процесу, його насиченість та практичну спрямованість, і, водночас,
пов’язаність з досягненням важливої місії – формування правової культури
громадян. Це процес відбувається за своєрідною моделлю, має різні
напрямки та методи. Однак така місія виправдовується актуальністю
проблеми зміцнення основ державності, конституційного устрою у США за
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рахунок здатності громадянського суспільства до формування активних
право свідомих громадян [48, с. 132, 139].
Проблему якості вищої юридичної освіти необхідно вирішувати
комплексно на загальнодержавному рівні, опорою у чому має стати процес
стандартизації освітнього процесу.
Актуальним питанням, що безпосередньо стосується формування
ціннісно-етичної складової підготовки професійних юристів загалом та
суддів зокрема є досягнення певного стандарту вищої юридичної освіти з
урахуванням встановленого законом вектору на посилення автономності
вищих навчальних закладів. У цьому плані важливою є проблема
вдосконалення організаційної роботи Національної школи суддів у контексті
стандартизації процесу спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді.
Утім, немало організаційно-правових завдань постає і перед системою вищої
освіти. Напрямки модернізації вищої юридичної освіти Л. С. Шевченко
розглядає з позиції постіндустріальної парадигми. Поряд з визнанням
автономії вищих навчальних закладів, зокрема, у питанні вибору напрямків
розвитку юридичної освіти, Л. С. Шевченко звертає увагу на викликану
постіндустріальною парадигмою потребу зміни підходів до організації
юридичної освіти. Учена відзначає: «У постіндустріальному суспільстві
вузька кваліфікація найманих працівників припиняє відповідати вимогам
часу, а на зміну професіоналам приходять транс професіонали – фахівці,
здатні опановувати нові або суміжні професії, працювати в різних
професійних середовищах та організаційних структурах. Багато хто з
дослідників слушно ставить питання про створення університетів четвертого
покоління – мультиверситетів, трансуніверситетів»

[181, с. 272 - 274].

Аналізуючи таку позицію звернемо увагу на американську практику
організації вищої юридичної освіти. До прикладу, у Гарвардській юридичній
школі на першому курсі пропонується низка обов’язкових (цивільний
процес, договірне, кримінальне, приватне, деліктне право, проблеми
юридичної

практики)

та

чотири

з

шістнадцяти

вибіркових

курсів
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(конституційне, адміністративне право, професія юриста, філософія права та
ін.). На другому курсі серед обов’язкових предметів – конституційне,
адміністративне, торгове, спадкове право, бухгалтерський облік, права
корпорацій; серед вибіркових – історія права, порівняльне право, міжнародні
організації та ін. На третьому курсі пропонується до вивчення колізійне
право, федеральне законодавство, організація державного управління,
міжнародне, податкове, доказове право, страхове право, доручення, сімейне
законодавство,

право

справедливості;

методи

статистики;

теорія

психоаналізу і право тощо [48, с. 136]. Як бачимо, за задекларованим
вектором побудови університетів четвертого покоління досі і у США
зроблено недостатньо, проте є над чим працювати. Дана філософськоправова концепція повинна враховуватись як у процесі реформування
законодавства про освіту так і при формуванні ціннісно-етичної складової
підготовки професійних суддів, оскільки постіндустріальна парадигма надає
нові можливості, але і породжує виклики, протистояти яким можливо лише
при наявності кваліфікованих кадрів, котрі сприйняли, поділяють та готові
розповсюджувати ціннісно-етичні засади у судовій владі.
У сучасній парадигмі питанням стандартизації вищої юридичної освіти
теж приділено немало уваги. Л. О. Стецюк відзначає існування певних
наукових дискусій щодо структури та змісту юридичної освіти, зокрема щодо
співвідношень

дисципліни

гуманітарної

та

соціально-економічної

підготовки. У цьому контексті науковець звертає увагу на незавершеність
роботи з розробки і впровадження Державних стандартів вищої юридичної
освіти та впровадження системи державного контролю за рівнем фахової
підготовки юристів [162, с. 123 - 124].
Необхідність розробки та впровадження державних стандартів вищої
освіти визначається положеннями Розділу ІІІ ЗУ «Про вищу освіту». Цей
розділ містить два основні поняття, стандарти освітньої діяльності та
стандарти вищої освіти. Стандарти розробляються Міністерством освіти і
науки України за погодженням з Національним агентством із забезпечення
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якості вищої освіти. Стандарт освітньої діяльності є сукупністю мінімальних
вимог до кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та
інформаційного забезпечення освітнього процесу вищого навчального
закладу і наукової установи. Вони є обов’язковими до виконання всіма
вищими навчальними закладами. Стандарт вищої освіти є сукупністю вимог
до змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів.
Стандарт вищої освіти визначає низку вимоги до освітньої програми, зокрема
обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої
освіти; перелік компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки
здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання;
форми атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; вимоги професійних
стандартів (у разі їх наявності) [38]. Натомість у ЗУ «Про освіту»
застосовується поняття «державні стандарти освіти», під яким розуміються
стандарти, що встановлюють вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та
фахової підготовки в Україні. Вони є основою оцінки освітнього та освітньокваліфікаційного рівня громадян незалежно від форм одержання освіти [40].
У науковій літературі неодноразово піднімались дискусії щодо проблеми
відсутності галузевого стандарту вищої юридичної освіти. Р. О. Стефанчук та
М. О. Стефанчук з цього приводу зазначають, що для контролю якості
юридичної освіти у загальнонаціональному масштабі найважливіше місце
повинні відігравати національні та транснаціональні стандарти з кожного
освітньо-кваліфікаційного рівня та профілю підготовки. Попри це, протягом
тривалого

часу

одна

з

провідних

спеціальностей

в

України

(«Правознавство») не має узаконених стандартів [161, с. 416]. Певна робота
за цим напрямком велась у 2001 році, зокрема були підготовлені проекти
Державних стандартів вищої юридичної освіти відповідно до існуючих
освітньо-кваліфікаційних рівнів. Утім, станом на 2004 р. було погоджено
тимчасовий галузевий стандарт вищої освіти України – бакалаврату. На
сьогоднішній день питання розробки стандартів усе ще залишається

117

актуальним. Як наголошував свого часу заступник голови Науковометодичної комісії з права МОН України В. В. Комаров, нормування освіти є
її іманентною стороною, неможливо уявити існування соціально незаданої
освіти. З його позиції, необхідність і доцільність державних освітніх
стандартів

обґрунтовується

інструментарію

необхідністю

упорядкування

їх

стихійних

застосування

процесів,

у

гарантії

якості
захисту

учасників освітньої діяльності, умовою наступності в навчанні тощо. Серед
векторів формування стандартів В. В. Комаров відзначає інновативність,
соціальну ефективність і сприяння розвитку автономії ВНЗ. Формування
освітніх стандартів можна розглядати як великомасштабний соціальний
проект з урахуванням міжнародного аспекту з метою побудови основ для
продукування оновлених параметрів і форм педагогічної свідомості,
освітньої

практики,

самопроектування

та

вмотивованості

навчальної

діяльності студентів [29].
У жовтні 2014 року у контексті реалізації нового ЗУ «Про вищу освіту»
поновилось обговорення національного стандарту юридичної освіти за
участю МОН та Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Експерт
Координатора проектів ОБСЄ О. Сироїд наголосила, що в Україні існує
надмірна кількість юридичних факультетів, випускники яких одержують
рівноцінні дипломи, проте не можуть знайти роботи за фахом, оскільки у
роботодавців цінуються випускники лише декількох правничих шкіл.
Важливим

критерієм

успішності

ВНЗ

залишається

кількість

працевлаштованих за фахом випускників, у зв’язку з чим слід посилювати
роботу зі стандартизації підготовки фахівців-юристів. На думку експерта,
стандарт є перелік знань, вмінь, цінностей, якими повинен володіти студентправник на виході з ВНЗ. Він також потрібен, щоб окреслити базові навички
та запровадити єдиний уніфікований кваліфікаційний іспит з правничих наук
[170].
Загалом стандартизація як один з напрямків реформування вищої
юридичної освіти в Україні обов’язово повинна мати на меті підвищення
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якості освіти. У цьому плані важливим є визначити критерії. Адже від якості
підготовки майбутнього судді на етапі одержання вищої юридичної освіти
залежить його здатність до кваліфікованого вирішення поставлених трудових
завдань, справедливе, професійне відправлення правосуддя. О. В. Павлишин
пропонує за критерій рівня розвитку юридичної освіти брати правову
культуру. Наголошуючи, що правова освіта має відповідати сучасним
міжнародним стандартам, О. В. Павлишин позиціонує правову культуру
юриста як необхідну умову досягнення нового рівня життя, яка посідає
провідне

місце

у

виконанні

сучасних

завдань,

сприяє

створенню

демократичних засад правової держави, що відповідають ліберальнодемократичним традиціям європейської культури та вимогам Конституції. У
семіотико-правовому контексті О. В. Павлишин поняття правової культури
пропонує розкривати через систему елементів, серед яких ідея та авторитет
права, правосвідомість, правові традиції і знання, уявлення, цінності та
погляди, юридична освіта; поведінка у режимі законності [93, с. 83 - 84].
Загалом окреслені проблеми вищої юридичної освіти, а точніше – брак
ініціативи з їх правового вирішення зумовлюють і ускладненість включення
до системи вищої юридичної освіти ціннісно-етичної складової. З цього
приводу Л. О. Стецюк зазначає, що практично відсутній механізм
неперервного оновлення змісту юридичної освіти відповідно до сучасних
потреб суспільства, практично немає спеціалізованих дисциплін, котрі за
змістом скеровувались би безпосередньо на формування моральної культури
юристів у контексті сучасних умов. Учений наголошує, що про психологічну
і моральну культуру, етику юриста згадується у процесі вивчення курсу
«Юридична деонтологія», утім аналіз змісту програм курсів «Етика»,
«Естетика», «Філософія», що покликані вирішити поставлене завдання
свідчить про їх непристосованість до вимог підготовки фахівців у галузі
права [162, с. 124].
Одержані у ході здобуття вищої юридичної освіти знання, уміння,
навчики ще перед проходженням спеціальної підготовки майбутній суддя
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«перевіряє на міцність» при здобутті стажу роботи у галузі права у
відповідності до положень ст. 65 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів».
Законодавчо встановлена вимога до кандидата на посаду судді уперше щодо
наявності стажу роботи є у цілому обгрунтована та позитивна. Однак з
позиції підготовки професійного судді виникає проблема відходу від
принципу безперервного навчання.
Безсумнівно, практична діяльність у галузі права сприяє поглибленню
спеціальних знань та навичок, кращому розумінню специфіки практичної
юридичної діяльності. Однак, законодавчо практично неурегульованими є
вимоги до підвищення професійного рівня, здобуття нових теоретичних
знань при здобутті досвіду роботи. Зважаючи на різноманіття посад, які може
займати особа і які відповідатимуть вимогам ЗУ «Про судоустрій і статус
суддів»,

запропоноване

визначення

поняття

«стаж

роботи»,

що

використовується у ст. 65 Закону, а саме «стаж роботи особи за
спеціальністю після здобуття нею вищої юридичної освіти» недостатньо, на
нашу думку, деталізує практичний досвід, а особливо, теоретичні знання, які
повинен здобути кандидат на посаду судді. Важливість стажу роботи
неодноразово підкреслюється в Законі. Так, згідно ст. 73 п. 4 при проведенні
конкурсу на зайняття вакантної посади судді за умови набрання однакової
кількості балів перевагу має кандидат, який має більший стаж роботи в галузі
права. Таким чином, існує проблема урегулювання теоретичних аспектів
здобуття стажу роботи у галузі права для кандидатів на посаду судді. Цю
проблему буде докладніше розглянуто у наступному підрозділі.
Черговим

етапом,

на

якому

здійснється

теоретична

підготовка

професійного судді після одержання особою стажу практичної роботи є
спеціальна підготовка кандидата на посаду судді у Національній школі
суддів України. Згідно ст. 71 п. 1 «Про судоустрій і статус суддів» спеціальна
підготовка включає теоретичну та практичну підготовку. У контексті
окресленого проблемного поля, що розглядається у даному підрозділі,
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дослідимо докладніше теоретичну складову спеціальної підготовки з метою
формування рекомендацій щодо включення ціннісно-етичної підсистеми.
На сьогоднішній день у зв’язку з проведеними реформами спеціальна
підготовка кандидата на посаду судді здійснюється централізовано у НШСУ
протягом дванадцять місяців. Централізація процесів спеціально підготовки,
як зазначає М. Оніщук, відповідає європейській практиці. Реформа
позначилась і на формі навчання, відтепер підготовка не може відбуватись за
заочною формою. Дані зміни уможливились завдяки набранню чинності ЗУ
«Про

забезпечення

права

на

справедливий

суд»

[33].

Потребує

якнайшвидшого приведення у відповідність до Закону Положення «Про
порядок проходження спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
(нова редакція)».
Питання розмежування теоретичної та практичної частини спеціальної
підготовки на сьогоднішній день є надзвичайно актуальним. У контексті
задекларованого НШСУ вектору перенесення основної уваги при підготовці
професійних судді з теоретичного на практичне наповнення спецпідготовки,
вважаємо, що на сьогоднішній день особливі вимоги повинні висуватись з
одного боку особам, котрі прагнуть пройти підготовку, з іншого боку –
викладацькому

складу,

який

підбирати

з

урахуванням

практичної

скерованості методики викладання. З цього приводу М. Оніщук відзначає, що
у процесі перегляду перебувають і програми спеціальної підготовки, адже
основним завданням НШСУ на сьогоднішній день визначено не давати другу
вищу освіту, не виправляти вади вишів щодо наданих теоретичних знань, а
навчити бути суддею та передати відповідні навички суддівської діяльності.
З метою виконання цього завдання перспективною є зміна методики
викладання – 75% спеціальної підготовки має складатись з практичних
занять, серед яких вирішення кейсових справ, участь у модельних судових
засіданнях, робота в малих групах, стажування в судах різної спеціалізації
тощо. У цьому контексті, наголошує М. Оніщук, відбулась суттєва зміна
доктрини суддівської освіти [33].
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Сучасна доктрина суддівської освіти базується передусім на Концепції
національних стандартів суддівської освіти в Україні. В умовах централізації
спеціальної підготовки посилюється вплив цієї Концепції, її значення у
формуванні ціннісно-етичної складової підготовки професійних суддів. В
умовах, коли НШСУ відповідала лише за організацію підготовки, а навчання
відбувалось у різних ВНЗ надскладним завданням ставало забезпечення
спільного впровадження положень ціннісно-етичної парадигми, здійснення
спеціальної підготовки на основі ціннісно-етичних засад.
Аналіз змісту Концепції свідчить про те, що незважаючи на певні
позитивні зрушення, єдиного підходу щодо формування ціннісно-етичної
складової у підготовці кандидатів на посаду судді не визначено. Так, у
підрозділі «Засади суддівської освіти» лише побічно згадуються вимоги
щодо етичної складової підготовки. Зокрема у контексті визначення кола
якостей та навичок, досягнення яких є метою суддівської освіти,
визначається певний перелік особистих якостей, серед яких є чесність,
моральність, неупередженість та безсторонність, об’єктивність, уміння і
готовнітсь навчатись і професійно удосконалюватись.
Автори Концепції відзначають, що відповідно до міжнародних
стандартів, рекомендується, щоб «підвищення кваліфікації суддів переважно
базувалося на добровільній участі суддів» (п. 37 ч. 1 Рекомендації № 4
КРЄС). Однак, враховуючи законодавчі вимоги, викладені в Законі України
«Про судоустрій і статус суддів» стосовно обов’язковості проходження
суддями підготовки в НШСУ, обґрунтованим є відхід національних
стандартів суддівської освіти від міжнародних рекомендацій. Дана дилема
має певні наслідки, серед яких – проблема стимулювання здобуття якісної
суддівської освіти, забезпечення самоосвіти суддів, реалізація принципу
безперервної освіти тощо. Запропонований у Концепції відступ від
європейських стандартів підготовки суддів має бути належним чином
обґрунтований і це обґрунтування повинне опиратись не стільки на волю
законодавця, скільки на якісну й ефективну систему мотивації.
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Загалом аналіз Концепції свідчить про прагнення впровадження
напрацювань

менеджменту

освіти

у

процес

спеціальної

підготовки

кандидатів на посаду судді. Відзначимо, що у цьому контексті важливою є
об’єктивація у даному документі однієї з важливих ціннісно-етичних засад, а
саме закріплення прагнення до удосконалення власних професійних
компетенцій, безперервного оновлення правових знань та їх передачі
прийдешнім поколінням шляхом участі у підготовці кандидатів на посаду
судді. Так, у підрозділі «Розробники та викладачі» Концепції наголошується,
що до процесу розробки та запровадження кожного курсу залучаються суддівикладачі з усіх інстанцій та співробітники НШСУ; можуть бути залучені
судді у відставці, викладачі вищих навчальних закладів, експерти у
відповідній галузі з бездоганною професійною репутацією та високими
моральними якостями. Прояв певних принципів менеджменту проявляється у
цьому ж підрозділі у контексті визначення умінь розробників навчальних
курсів та вимог до викладачів (тренерів) НШСУ. Серед вимог до викладачів,
утім, не вказано рекомендації сприяти поширенню спільних цінностей, що є
одним з векторів роботи західного менеджменту, а також відповідає
ціннісно-етичній парадигмі [57].
Іншим важливим питанням, що випливає з розглянутих раніше є
самоосвіта

суддів.

інформаційних
підтримання

На

сьогоднішьому

технологій

високої

єдиним

кваліфкації

дієвим

етапі

стрімкого

підходом

професійних

суддів

розвитку

до

постійного

є

безперервна

самоосвіта. Термін «самоосвіта» у правових актах, що регулюють підготовку
професійних суддів відсутній. По суті, існує вимога щодо підвищення
кваліфікації. Дана вимога закріплена у п.п. 5, 6 ст. 55 ЗУ «Про судоустрій і
статус суддів». Пункт 6 цієї статті встановлює вимогу щодо проходження
підготовки у НШСУ для судді, котрий обіймає посаду безстроково раз на три
роки.

Вважаємо,

що

доцільно

удосконалити

нормативно-правове

забезпечення процесів самоосвіти посеред суддів, всяко сприяти їх
поширенню за допомогою організаційних, забезпечувальних, мотиваційних
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заходів. Водночас, самоосвіта повинна спрямовуватись не лише на здобуття
певних спеціальних знань, але і на розширення знань щодо ціннісно-етичних
аспектів судочинства.
Організаційні заходи стимулювання самостійної неперервної освіти
суддів з урахуванням цінінсно-етичних установок передбачають формування
дієвої процедури створення можливостей і відчутних об’єктивних переваг
самоосвіти. Забезпечувально-мотиваційні заходи повинні бути розроблені у
відповідності до напрацювань у сфері мотивації державних службовців і
передбачати створення можливості доступу мотивованої особи до усіх
сучасних технічних засобів, інформаційних технологій, друкованих засобів,
що містять важливу для ефективної самоосвіти судді інформацію та
скеровують хід самоосвіти у відповідності до ціннісно-етичних засад
підготовки професійного судді.
Логічним наслідком розглянутих вище проблем підготовки професійних
суддів у контексті ціннісно-етичної парадигми є те, що принцип
безперервності освіти є на сьогоднішній день законодавчо невизначеним.
Ефективність

формування

ціннісно-етичної

складової

у

підготовці

професійних суддів безпосередньо залежить від міри законодавчого
впровадження даного принципу.
Наукові засади формування ціннісно-етичної складової у теоретичній
підготовці професійних суддів таким чином включають:
1. Науковий вектор обґрунтування неперервної підготовки професійних
суддів на усіх етапах освітньої системи із впровадженням ціннісно-етичних
засад.
2. Пріоритет підвищення якості вищої юридичної освіти шляхом
урахування

міжнародного

досвіду

підготовки

юристів,

затвердження

стандартів вищої юридичної освіти у відповідності до запропонованих у
дисертації положень щодо новітньої ціннісно-етичної парадигми підготовки
майбутніх суддів.
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3. Удосконалення співпраці юридичних вищих навчальних закладів та
Національної школи суддів України з питань етико-моральної підготовки
майбутніх суддів.
4. Удосконалення організаційно-правового забезпечення спеціальної
теоретичної підготовки кандидатів на посаду судді з інтеграцією положень
концепції ціннісно-етичних засад.
5. Випереджаюче наукове забезпечення та впровадження ціннісноетичних засад у процесі підготовки професійних суддів в Україні.

3.2. Правове забезпечення реалізації ціннісно-етичних засад у
практичній підготовці суддів
Як неодноразово стверджувалось у дисертації, формування ціннісноетичної складової підготовки професійних суддів є завданням нагальним та
складним у зв’язку з недосконалістю нормативно-правового регулювання
процесів, пов’язаних зі здобуттям загальних уявлень про право, правові
цінності та етичні установки; вищої юридичної освіти; проходженням
спеціальної

підготовки

кандидатами

на

посаду

судді;

підвищенням

кваліфікації суддів.
І. Войтюк наголошує, що практично в усіх країнах світу поширена
практика надання перерви між освітою у ВНЗ та проходженням спеціальної
підготовки. Метою цього є відсіювання осіб, котрі обирають майбутній шлях
недостатньо свідомо та без належного життєвого досвіду [14, с. 30]. В
Україні перерва між здобуттям вищої юридичної освіти та призначенням на
посаду судді має становити мінімум три роки, що передбачається вимогами
п. 1 ст. 65 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів». Для цілей цієї статті під
стажем роботи у галузі права розуміється стаж роботи особи за
спеціальністю після здобуття нею вищої юридичної освіти. Згідно п. 3 ст. 71
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цього ж Закону, до стажу роботи в галузі права зараховується строк
проходження спеціальної підготовки в Національній школі суддів України
(на сьогоднішній день це дванадцять місяців [33]. З метою забезпечення
набуття належного життєвого досвіду та приведення вітчизняної процедури
підготовки професійних суддів у відповідність до світової практики [14],
передбачається, що ВККСУ допускає до складання вступних іспитів осіб, які
за результатами перевірки документів відповідають вимогам до кандидатів
на посаду судді, зокрема наявності трьох років стажу роботи в галузі права.
Вважаємо, що запропоноване у п. 3 ст. 65 ЗУ «Про судоустрій і статус
суддів» розшифрування поняття «стаж роботи у галузі права» недостатньо
відображає його змістове наповнення, що, своєю чергою, перешкоджає
ціннісно-етичному наповнненню етапу практичної діяльності, що охоплює
проміжок часу між здобуттям вищої юридичної освіти та проходженням
спеціальної підготовки кандидата на посаду судді.
У відповідності до Листа Міністерства юстиції України від 30 вересня
2009 року № 31-32/310, до стажу роботи у сфері права зараховується період
роботи

на посадах

з реалізацією повноважень,

пов'язаних з

правоохоронними, правовиконавчими, правоустановчими функціями. За
змістом робота у сфері права передбачає розробку або застосування норм
права і носить систематичний характер. Це період роботи в органах
державної влади (в тому числі в судах, органах юстиції, прокуратури),
нотаріату,
інших

адвокатури, місцевого самоврядування,

громадських організаціях,

на

у профспілкових

підприємствах,

в

та

установах,

організаціях будь-якої форми власності [68]. Підтвердилась дана позиція і у
Листі від 04.03.2014 р. N 2755-0-33-14/13.1 [67]. Дане роз’яснення

стосується передусім роботи у сфері нотаріату. Натомість, у «Порядку
допуску до складення кваліфікаційного іспиту» (нова редакція),
Затвердженому рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013
року № 270 (зі змінами станом на 25 жовтня 2014 року № 179) п. 6
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Розділу 2 подано ширший перелік посад, робота на яких може
зараховуватись до стажу роботи в галузі права. До них віднесено посади
судді, прокурора, слідчого, нотаріуса; помічника адвоката, помічника
судді або нотаріуса; юриста, юрисконсульта, головного юрисконсульта,
начальника юридичного відділу; роботу на посадах в органах державної
влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах,
організацій всіх форм власності, якщо такі посади за кваліфікаційними
вимогами потребують наявності виключно повної вищої освіти за
спеціальністю

правознавство/правоохоронна

діяльність;

науково-

педагогічних або наукових працівників, що здійснюють навчання,
виховання та професійну підготовку в професійно-технічних, вищих,
або післядипломних навчальних закладах, якщо такі посади вимагають
наявності

повної

вищої

правознавство/правоохоронна

освіти
діяльність;

за

спеціальністю

працівників

науково-

дослідних установ, якщо такі посади вимагають наявності повної вищої
освіти за спеціальністю правознавство/правоохоронна діяльність; на
інших посадах, які відповідно до закону вимагають наявності повної
вищої освіти за спеціальністю правознавство/правоохоронна діяльність.
Уточнюється також, що при виникненні складнощів з віднесенням
посади особи до роботи в галузі права слід виходити з кваліфікаційних
вимог посадової інструкції Заявника, а також загальних відомостей
Класифікатору професій ДК 003:2010. При визначенні стажу роботи в
галузі права фізичної особи-підприємця слід виходити з документально
підтверджених даних про наявність у особи права на здійснення
підприємницької діяльності у сфері права за відповідним КВЕД
(поточний клас 69.10), а також документально підтверджених даних про
виконання робіт/надання послуг, що віднесені ДК видів економічної
діяльності до діяльності у сфері права [104].
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Радою адвокатів України винесено Рішення №63 від «4-5» липня
2014 року, згідно якого Рада адвокатів України вважає, що час роботи
особи на посаді помічника адвоката за сумісництвом та на умовах
цивільно-правових договорів не зараховується до стажу роботи в галузі
права, необхідного для набуття права на заняття адвокатською
діяльністю [130]. При визначенні стажу роботи в галузі права значна
увага приділяється виду виконуваної роботи, вимогам до освітньокваліфікаційного рівня для прийняття на посаду, аналізуються посадові
інструкції. З цього приводу звернемо увагу на Рішення Вищої
кваліфікаційної комісії адвокатури від 21 жовтня 2011 року № VI/9-383,
згідно якого, оскільки до кваліфікаційних вимог секретаря судового
засідання не пред’являється така вимога, як наявність вищої юридичної
освіти з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче як «спеціаліст», то
стаж роботи на цій посаді не прирівнюється до стажу роботи за
спеціальністю юриста. Документом, який підтверджує наявність вищої
юридичної освіти, визнається диплом вищого учбового закладу III-IV
рівня акредитації за спеціальністю «Правознавство», «Правоохоронна
діяльність» з присвоєнням кваліфікації «спеціаліст» або «магістр»
[131].
Поняття «стаж роботи у галузі права» є важливим чинником прийняття
кадрових рішень. Відповідно до положень п. 4 ст. 73 Закону, при доборі для
зайняття вакантної посади судді кандидатом у разі одинакової позиції за
рейтингом та кількості набраних балів за виконання практичного завдання
перемагає кандидат, який має більший стаж роботи в галузі права. Фігурує це
поняття і у контексті визначення законодавчих підстав формування складу
ВККСУ. У дещо іншій формі розглянуте поняття застосовується у контексті
призначення суддів апеляційних, вищих спеціалізованих судів, суддів ВСУ.
Так, згідно п. 4 ст. 26 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів», суддею
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апеляційного суду може бути суддя, який, серед іншого, стаж наукової
діяльності у галузі права або науково-педагогічної діяльності у галузі права у
вищому

навчальному

здійснюють

підготовку

закладі

або

фахівців

вищих

навчальних

освітнього

ступеня

закладах,

що

"магістр",

до

призначення на посаду судді не менше десяти років. Такі ж вимоги
представляються для судді вищого спеціалізованого суду, для судді
Верховного Суду України ценз становить п’ятнадцять років відповідного
стажу. Стаж роботи у галузі права в три роки встановлюється як вимога для
помічника судді Верховного суду України.
Таким чином, доходимо висновку, що поняття «стаж роботи в галузі
права» є досить широким. І, застосовуючись при документальній перевірці
особи, що подала документи для зарахування у якості кандидата на посаду
судді, це поняття не відображує належним чином життєвого досвіду та
ціннісно-етичних засад та питання їх реалізації у ході здобуття відповідного
стажу.

Усвідомлення сутності поняття «стаж роботи в галузі права» є

неодмінною запорукою реалізації ціннісно-етичних засад у практичній
частині підготовки професійних суддів. Наведені міркування спричинили до
розширення кола досліджень, пов’язаних з питанням стажу роботи в галузі
права.
В. В. Серединський відзначає, що неможливо визначити сутність
поняття «стаж роботи в галузі права» засновуючись виключно на державних
класифікаторах видів економічної діяльності. За спостереженнями науковця,
нині штат судів комплектується особами зі стажем роботи передусім у якості
помічників суддів, а відтак – у органах внутрішніх справ, СБУ, податкових і
митних органах тощо. З огляду на це, В. В. Серединський наголошує, що у
контексті відсутності практики введення у судах посади «стажиста» або
«кандидата на посаду судді» та наявності окремих питань до досвіду таких
категорій осіб, що працювали у галузі права на посадах, безпосередньо не
пов’язаних зі специфікою судової діяльності, основним кадровим резервом
для формування суддівського корпусу слід вважати помічників суддів. З

129

метою популяризації інституту «помічника судді» вчений пропонує
збільшити стаж роботи у галузі права для осіб, котрі пропрацювали на посаді
помічника судді до п’яти років, для решти – до семи років [135, с. 135].
Поділяємо думку В. В. Серединського щодо того, що питання
забезпечення

суддівського

корпусу

вискококваліфікованими

кадрами

потребує удосконалення законодавства у частині докладнішого визначення
поняття «стаж роботи у галузі права». Науковець наголошує, що у тому
вигляді, як це поняття пояснюється у чинному Законі «Про судоустрій і
статус суддів», воно не може усунути усіх неясностей, що виникають на
практиці та породжує низку дискусій. Запропоноване пояснення є
лаконічним та допускає неоднозначне тлумачення і застосування [135, с.
130].
Для визначення змісту аналізованого поняття звернемось до основ
трудового права та права соціального забезпечення. У трудовому праві,
зокрема – у КЗпПУ визначення поняття стажу роботи не подається. Проте у
ст. 82 можливо почерпнути відомості щодо того, який час входить до стажу
роботи, що дає право на щорічну відпустку. Сюди входить час фактичної
роботи, час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно з
законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата
повністю або частково, час, коли працівник фактично не працював, але за
ним зберігалося місце роботи (посада) і йому надавалося матеріальне
забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням,
за винятком відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку, час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце
роботи (посада) і йому не виплачувалася заробітна плата у порядку,
визначеному статтями 25 і 26 Закону України "Про відпустки", за винятком
відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до
досягнення нею шестирічного віку, час навчання з відривом від виробництва
тривалістю менше 10 місяців на денних відділеннях професійно-технічних
навчальних закладів, час навчання новим професіям (спеціальностям) осіб,
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звільнених у зв'язку із змінами в організації виробництва та праці, у тому
числі з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства,
установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників та
інші періоди, передбачені законодавством [50]. У науково-практичних
матеріалах аналітичного характеру, поняття загального трудового стажу
визначається як сумарна тривалість роботи робітником або службовцем, або
в іншій суспільно-корисній діяльності, якщо їх включення в трудовий стаж
передбачено чинним законодавством. При цьому виокремлюється таке
поняття, як спеціальний трудовий стаж, під яким розуміється тривалість
роботи у певних галузях народного господарства, у певних умовах праці, у
визначених місцевостях чи природно-кліматичних умовах, за професіями,
посадами, а також деяких видів суспільно-корисної діяльності [66]. Отже,
стаж роботи в галузі права є, по суті, спеціальним стажем протягом якого, як
випливає з наукових підходів особа повинна здобути належні професійні
знання, уміння та якості, які можуть бути застосовані у ході професійного
відправлення правосуддя.
У цьому контексті проблема реалізації ціннісно-етичних засад у
практичній

частині

підготовки

майбутніх

суддів

ускладнюється

недостатньою чітким окресленням поняття стаж роботи в галузі права.
Розбіжності

у

потрактуванні

сутності

поняття

неодмінно

повинні

трактуватись у бік його розширення (тобто на користь пошуковувача статусу
кандидата на посаду судді). У цій ситуації є два шляхи формування правових
основ реалізації ціннісно-етичних засад підготовки професійних суддів. Поперше, можливо піти запропонованим В. В. Серединським шляхом
диференціації «цінності» трудового стажу у галузі права з огляду на займану
посаду [135, с. 135]. Такому підходу складно надати належного юридичного
обгрунтування, оскільки зачіпається питання нерівності певних посад з
позиції закону. Коли мова заходить за нерівність, то у контексті забезпечення
верховенства права, а отже – рівності та справедливості слід зважати на
можливі суспільні відголоси запропонованих реформ. Другим шляхом є
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комплексне реформування правових засад регулювання за усіма видами
діяльності, де стаж роботи підпадає під визначення «стаж роботи у галузі
права» виходячи з припущення щодо можливого набуття одним з
працівників у майбутньому статусу «кандидата на посаду судді».
Припустимо, що за першим сценарієм відбудеться диференціація
трудового стажу за посадами. Маємо у науковому просторі думку стосовно
надання преференцій помічникам суддів у вигляді зменшеного цензу стажу
роботи в галузі права [135, с. 135]. Слідуючи за такою думкою, можливо
припустити, що у зв’язку з різністю виконуваних посадових обов’язків та
віддаленістю від практичного судочинства кожну посаду, робота на якій
може бути віднесена до «стажу роботи в галузі права», можливо
диференціювати та присвоїти їй певний ранг у переліку посад. Відтак,
зважаючи на те, що ценз по стажу роботи в галузі права для кандидата на
посаду судді закріплений у Конституції України, доведеться вносити зміни
до ст. 127 (у частини зміни вимоги до стажу роботи на диференційовану,
приміром «на посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною
комісією суддів громадянин України… і стаж роботи у галузі права,
мінімальний обсяг якого визначається на основі передбаченого законом
рангу посад, сформованого відповідно до їх диференціації з огляду на
виконувані посадові обов’язки, але не менш як три роки») та до ст. 65 ЗУ
«Про судоустрій і статус суддів» і доповнювати означений Закон
підзаконним нормативним актом з переліком усіх можливих посад в галузі
права та їх рангом у відповідності до досвіду, що здобувається протягом
стажу роботи на цих посадах. Паралельно можливо було б втілити і вимогу
щодо стандартизації посадових інструкцій відповідних посад, у яких
доцільно передбачити правові основи реалізації ціннісно-етичних засад. Утім
розуміємо, що дана конструкція є надмірно складною та у певних аспектах
виходить за рамки дослідження з питань судострою.
Схожим чином неможливо однозначно рекомендувати і другого
сценарію, за яким за умови відсутності диференціації трудового стажу в
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галузі права для різних посад та видів діяльності на законодавчому рівні
встановлювались би рівні вимоги до здійснення трудових обов’язків з
реалізацією ціннісно-етичних засад. За цим сценарієм довелось би
максимально уніфікувати законодавство, що регулює надто відмінні види
діяльності, що в кінцевому результаті призведе до неминучого зниження
ефективності правового регулювання різноманітних суспільних відносин.
Таким чином, на сьогоднішній день питання реалізації ціннісно-етичних
засад у практичній частині підготовці професійних суддів, що охоплює
період терміном щонайменше три роки від завершення навчання у вищому
юридичному навчальному закладі до рекомендування особи у якості
кандидата на посаду судді залишається відкритим. Існуюча практика, до якої
вдається ВККСУ (проведення документальної перевірки відповідності осіб,
які звернулися із заявою для участі в доборі, установленим Законом вимогам
до кандидата на посаду судді, допуск до участі у доборі та складенні
відбіркового іспиту, встановлення Вищою кваліфікаційною комісією суддів
України результатів відбіркового іспиту та проведення стосовно осіб, які
успішно склали відбірковий іспит, спеціальної перевірки) сприяє реалізації
ціннісно-етичних засад підготовки суддів лише настільки, наскільки добре
відпрацьованою

є

методика

іспиту

та

перевірки.

Розуміємо,

що

першочерговим завданням іспиту є встановлення загальних теоретичних
знань з права, перевірки – запобігання корупції. Таким чином, досі етап
здобуття

стажу

роботи

в

галузі

права

залишається

практично

неврегульованим з огляду на необхідність реалізації ціннісно-етичних засад
підготовки професійних суддів.
У процесі спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді як
невід’ємного етапу підготовки професійних суддів відбувається теоретична
та практична підготовка, а також стажування. Наголосимо, що розглянуті у
контексті дослідження теоретичної частини підготовки суддів ціннісноетичні засади зберігають свою важливість та повинні бути доповнені новими
у зв’язку з переходом з теоретичної у практичну площину. У Положенні про

133

порядок проходження спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
практичні аспекти спеціальної підготовки регулюються у нерозривній
єдності з теоретичними, базуються та доповнюють їх. У Положенні, зокрема,
наголошується на необхідності збалансування теоретичної і практичної
підготовки, організації спеціальної підготовки з метою забезпечення
належного

рівня

теоретично-практичних

знань,

здійсненні

контролю

теоретично-практичної частини. У структурі підготовки, передбаченій
Положенням виділяються такі елементи, як теоретично-практична частина,
стажування, контрольні заходи.
Виділення практичних засад спеціальної підготовки у Положенні
відбувається у навчально-методичному вимірі. Основним видом практичної
підготовки є практичне заняття, у межах якого викладач користуючись
інтерактивними засобами та поєднуючи різні форми навчання організовує
виконання індивідуальних завдань з метою формування умінь та навичок
необхідних для виконання суддівських функцій. Практичні заняття можуть
відбуватись у видах семінарів, тренінгів, розв’язання ситуаційних завдань,
дискусій, ситуаційного моделювання тощо. Загалом запропоновані види
практичних занять відповідають сучасній практиці бізнес-освіти, зокрема
програм МВА, які, як відомо, більшою мірою засновуються на здобутті та
закріпленні практичних навичок. Практична спрямованість спеціальної
підготовки забезпечується залученням суддів-викладачів для викладання не
менше 50 відсотків загальних та 60 відсотків спеціальних дисциплін [100]. Не
зважаючи на ефективну, базовану на новітніх методах методичноорганізаційну частини, утім, без уваги залишились ціннісно-етичні засади
підготовки суддів. Вважаємо, що доцільно було б певні ціннісно-етичні
аспекти закріпити у Положенні як засадничі. Не зважаючи на цілий курс, що
має першочергове значення та викладається на початку спеціальної
підготовки, питання реалізації ціннісно-етичних засад на практиці має бути
певним чином нормативно врегульоване. У іншому випадку ціннісно-етичні
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аспекти підготовки професійних суддів залишаються на розгляд викладачам,
що ускладнює стандартизацію цього процесу.
Донедавна основним інститутом, що охоплював практичну частину
підготовки професійних суддів було стажування. Г. Середа відзначає, що
фахівці із загальною юридичною освітою можуть призначатись на суддівські
посади, однак без додаткової спеціалізованої підготовки виконувати
ефективно посадові обов’язки їм складно, у зв’язку з чим було запроваджено
інститут стажування, котрий досі існує як рудимент минулого, що не
відповідає вимогам сьогодення [135, с. 8]. Такі міркування є обгрунтованими.
У сьогоднішніх реаліях недостатньо розвиненої співпраці багатьох ВНЗ та
працедавців навчальні програми, методичні підходи щодо організації
навчання та вимоги гравців ринку праці значно різняться. І інститут
стажування у більшості випадків, по суті, відіграє роль «буферної зони»,
пройшовши яку особа набуває здатності ефективного виконання посадових
обов’язків. Утім ця ситуація є принципово неприйнятною у разі, коли мова
йде про підготовку професійних суддів. Етап стажування, як «буферна зона»
не може перекривати недоліків попердніх етапів підготовки судді. Натомість
доцільно впроваджувати поширені методи кадрового менеджменту, зокрема
адаптацію нового судді, сприяння налагодженню комунікацій тощо.
М. Якимчук та Б. Лизогуб відзначають, що значна частка практичної
складової характерна для ВНЗ, які здійснюють підготовку суддів. Вони
підтримують думку В. В. Остапчука щодо доцільності перенесення
стажування на час навчання у спеціалізованому ВНЗ, що позбавлятиме
досвідчених працівників бути «няньками» для новоприбулих працівників з
браком досвіду [134, с. 13]. У відповідності до існуючих наукових підходів
розроблялось Положення про порядок проходження спеціальної підготовки
кандидатів на посаду судді. Однією з найважливіших засад спеціальної
підготовки

вважається

збалансування

програми

підготовки

поєднання теоретичних і практичних занять та стажування.

шляхом
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У структурі спеціальної підготовки згідно чинного Положення про
порядок проходження спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді на
стажування відводиться близько половини часу від загального обсягу
спеціальної підготовки. Відзначимо, що у Франції стажування у межах
проходження

спеціальної

підготовки

триває

чотирнадцять

місяців.

Попереднє стажування триває три місяці, стажування після складання
кваліфікаційного іспиту на завершальному етапі на тій посаді, яку кандидат у
майбутньому займатиме – п’ять місяців. П’ять років триває спеціальна
підготовка кандидата на посаду судді в Австрії. У Німеччині підготовче
стажування має тривати два роки. Дворічне стажування вимагається і у
Польщі [73, с. 350 – 352].
Стажування є обовязковою складовою спеціальної підготовки, що
відбувається на базі стажування – у судах загальної юрисдикції. Стажування
кожного слухача НШС відбувається за передбаченими Індивідуальним
планом питаннями та завданнями. Відповідальним за належний хід,
виконання індивідуального плану та підготовку у ході стажування до
виконання

суддівських

функцій

є

суддя-наставник.

Зауважимо,

що

наставництво є поширеною практикою західного менеджменту, що широко
впроваджується у західних програмах підготовки пердусім управлінського
персоналу. Вважаємо, що з огляду на такі
рекомендувати

посилену

взаємодію

з

запозичення доцільно

іноземними

фахівцями

з

управлінського консалтингу з урахуванням національної специфіки.
Стажування відбувається поетапно, з відображенням кожного етапу у
Звіті про проходження стажування. Форма звітів та методики, обов’язкові до
опису у звіті затверджується НШСУ. На нашу думку, доцільно також
нормативно затвердити методику складання звітів, у якій обов’язково
передбачити опис ціннісно-етичних аспектів вдосконалення знань, умінь та
навичок протягом проходження стажування слухачами. Також варто
попередньо чітко окреслити методику теоретичної підготовки до стажування,
перелік обов’язків суддів-наставників, очікувані результати від стажування у
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плані забезпечення ціннісно-етичної складової підготовки для кращого
розуміння слухачами НШСУ процесу і процедури проходження стажування.
Ціннісно-етичні аспекти стажування кандидата на посаду судді, які ми
пропонуємо докладніше вписати у Положення про порядок проходження
спеціальної підготовки на даний час знаходять відображення у засадничому
розділі (що стосується засад та принципів підготовки професійних суддів), а
також у частині, що стосується проведення контрольних заходів. Так, у
Положенні

відзначається,

що

куратор

групи

узагальнює

результати

стажування слухачів та готує характеристики, у яких обов’язково повинні
бути наведені відомості про особисті і моральні якості слухача. Вважаємо
великим полем діяльності з удосконалення процесу стажування розробку
дієвих методик оцінювання відповідних якостей на базі психологічних,
соціологічних методик, а основним напрямком – спрощення процедури
оцінки. Адже науці управління відомий певний показник управлінської
ефективності, названий нормою керованості. У найзагальнішому вигляді
вважається, що один керівник (у нашому випадку – куратор групи слухачів)
може ефективно керувати діяльностю від п’яти до дев’яти осіб. Таким чином,
у разі більших груп скласти докладну характеристику досить складно, що
нівелює досить цінну ідею контролю за реалізацією ціннісно-етичних засад у
процесі стажування кандидатів на посаду судді.
Значний обсяг часу, що відводиться на стажування та обмежений обсяг
нормативного регулювання цього процесу зумовили актуальність розробки
певного нормативного акту, яким би урегульовувались питання, пов’язані зі
стажуванням як частиною спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді.
На сьогоднішній день розроблено Проект Положення «Про стажування
кандидатів на посаду судді», у якому визначено зміст, мету і завдання
стажування кандидатів на посаду судді, порядок підготовки, проходження і
оцінювання результатів стажування [101].
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У запропонованому Положенні розкривається мета і завдання, зміст,
організація і проходження стажування, а також підведення підсумків.
Окремий розділ присвячено такій формі стажування, як навчальні візити.
Визначена мета стажування, на нашу думку, не повною мірою враховує
особливостей ціннісно-етичної парадигми. Спостерігається дискретний
підхід, коли практична скерованість підготовки та спроби уникнути
дублювання матеріалу, що пропонується у ході спеціальної підготовки
призводить до применшення ефективності об’єктивування ціннісно-етичних
засад підготовки. Так, у меті стажування не пропонується закріплення на
практиці здобутих знань щодо етики судді та правових цінностей, якими
повинен керуватись суддя при здійсненні правосуддя. Певною мірою цей
недолік

перекривається

одним

з

задекларованих

головних

завдань

стажування, а саме – формування високої моральної та професійної культури.
Вважаємо, що на етапі стажування вже недоцільно говорити про формування
моральної та професійної культури, адже на попередніх етапах особи з
низькою відповідною культурою мали б відсіюватись. Натомість варто
наголошувати на об’єктивації вже набутих та сформованих уявлень про
моральну і професійну культуру, тобто їх реалізації у конкретних формах
взаємодії кандидата на посаду судді та судді-наставника, колег, засобів
масової інформації, громадян та ін. Саме такий підхід стане запорукою
виконання підсумкового завдання стажування з переліку головних, а саме –
перевірки професійної придатності.
Незадовільним з позиції реалізації ціннісно-етичних засад є і перелік
вимог до слухачів, що представляються за результатами стажування. До
слухачів представляються вимоги щодо набуття певного обсягу знань, вмінь
та навичок. Серед важливих на нашу думку вимог до знань є набуття знань
про форми і методи взаємодії місцевого суду та органів прокуратури,
адвокатури, правоохоронними і виконавчими органами, пенітенціарною
службою, а також основи організації діловодства. Серед важливих умінь та
навичок – самостійна організація роботи в суді, та управління залою
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судового засідання. Решта запропонованих знань, умінь та навичок, як-от
знання про правову основу діяльності, основні завдання та загальні засади
правового статусу місцевого суду, організаційну структуру суду, основні
посадові обов’язки працівників суду, вміння та навички аналізу та
тлумачення положень нормативно-правових актів, договорів, індивідуальних
правових актів, формулювання обґрунтованих правових позицій, складання
процесуальних документів

мають набуватись на етапах

спеціальної

підготовки, що передують стажуванню.
Міра реалізації практичної складової у підготовці суддів залежить від
підготовленості викладачів з проблем практичного судочинства. Окремо
наголошували на цьому М. Якимчук та Б. Лизогуб, котрі відзначали, що
одним з важливих проблемних питань сучасності є поряд зі статусом,
відомчою приналежністю закладів, які здійснюють підготовку, створення
системи доступу до фаху тощо є підтримання належної обізнаності
викладачів з актуальними проблемами судочинства у практичній площині.
Вирішенням даної проблеми науковці визначають два підходи – нормативно
врегульоване включення судідв до складу викладачів на умовах сумісництва,
а також ротація практиків на викладацькі посади з подальшим поверненням
на практичну службу з посадовим підвищенням [134, с. 11-12].
Кадрові питання знайшли відображення у Положенні про порядок
проходження спеціальної підготовки. Зокрема, розділ 7 цього положення
присвячено порядку формування викладацького складу та суддів –
наставників для здійснення спеціальної підготовки.
Викладацький склад затверджується ВККСУ. У окремих випадках
наказом ректора НШСУ до спеціальної підготовки може бути залучена особа,
котра не належить до затвердженого складу. Вважаємо, що ця можливість
сприяє більшій гнучкості та розширенню можливостей і методів організації
спеціальної підготовки, у тому числі у ціннісно-етичному вимірі.
До осіб, котрі можуть входити до викладацького складу представлено
низку вимог-критеріїв. Серед цих критеріїв – об'єктивність, професіоналізм,
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досвідченість, авторитетність, володіння глибокими знаннями та досвідом у
сфері обраної тематики навчання та навичками викладацької діяльності,
уміння застосовувати техніку ефективного викладання [100]. Вважаємо, що
незаслужено не згадано морально-етичного критерію, адже це відповідає
одній з запропонованих нами ціннісно-етичній засаді, а також логіці
спеціальної підготовки у ціннісно-етичній парадигмі.
Важливою інститутом спеціальної підготовки є посада судді-наставника.
Як нами уже згадувалось раніше, цей інститут відповідає практиці передусім
бізнес-освіти, що склалась у розвинених країнах, а отже, певні загальні
принципи організації роботи судді-наставника можливо почерпнути з
іноземних досліджень за цим напрямком.
На

суддю-наставника

покладається

обов’язок

забезпечення

проходження закріпленими за ним слухачами НШСУ стажування та скласти
відповідний висновок [100]. Згідно проекту Положення про стажування
кандидатів на посаду судді, суддя-наставник є відповідальним від місцевого
суду за проведення стажування слухача та його практичну підготовку до
здійснення функцій і повноважень судді. Вимоги особи судді-наставника
обмежуються посадою (суддя відповідного місцевого суду, де відбувається
стажування) та стажем роботи не менше чотирьох років (або суддя, обраний
на посаду безстроково) [101]. Вважаємо, що доцільно було б розширити
перелік вимог, вказавши певні вимоги до морального образу, характеру,
авторитету судді тощо. Певною мірою це зумовить дублювання вимог до
професійного судді, утім таке повторення лише сприятиме реалізації
ціннісно-етичних засад підготовки майбутніх суддів.
Для підвищення ефективності наставництва передбачається, що суддянаставник може здійснювати керівництво стажуванням не більше трьох
стажистів. Серед обов’язків судді-наставника визначено наступні: забезпечує
підготовку слухача до здійснення повноважень судді, керує роботою
слухачів, передає свій досвід, знання, навички і вміння практичної роботи,
оцінює їх роботу; надає методичну допомогу слухачеві під час виконання
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програми стажування; ознайомлює слухачів із посадовими обов’язками
керівників суду в місцевому суді; здійснює облік виходу слухачів на
стажування; контролює ведення слухачами щоденників та виконання
завдання на стажування, візує записи, що зробив слухач у щоденнику, дає
письмові зауваження, у разі необхідності – додаткові завдання, контролює
дотримання слухачами дисципліни, вимог законодавства, охорони праці,
техніки безпеки; готує висновок про проходження стажування слухачем за
формою, що передбачена Положенням про порядок і методику оцінювання
результатів спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді [101].
Вважаємо, що недостатньо докладно, а отже потребує удосконалення та
відображення у Положенні викладено процес передачі від судді-наставника
ціннісно-етичних установок.
Потребує змін Положення про порядок проходження спеціальної
підготовки у частині формування і затвердження списку кандидатів на
посаду викладачів. У чинній редакції Положення відзначається, що добір
кандидатів на посади викладачів, які не є діючими суддями, суддями у
відставці чи працівниками апаратів судів здійснюється вищими юридичними
закладами з числа провідних фахівців за відповідними напрямками [100]. На
нашу думку, процедуру добору викладачів, котрі не є суддями слід
деталізувати з включенням механізму відбору осіб, котрі відначаються не
лише хорошими професійними, але і ціннісно-етичними якостями.
З огляду на проведене дослідження, можливо дійти висновку, що
існують наступні наукові засади формування ціннісно-етичної складової у
практичній підготовці суддів:
1. Приведення практики з підготовки професійних суддів у відповідність
до сформованої ціннісно-етичної парадигми за посиленої співпраці Вищої
ради юстиції, Національної школи суддів України, юридичних вищих
навчальних закладів, судів різних інстанцій та спеціалізації.
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2. Удосконалення організаційно-правового забезпечення практичної
частини

підготовки

кандидатів

на

посаду

судді

з

урахуванням

запропонованого комплексу ціннісно-етичних засад.
3. Посилення контролю за впровадженням ціннісно-етичної складової у
практичній частині процесу підготовки професійних суддів.
4. Подальший розвиток практики наставництва при проходженні
практики у судах з проведенням спеціальної підготовки для суддівнаставників, що включає розкриття окремих аспектів ціннісно-етичної
парадигми.
5. Удосконалення методології практичної підготовки на основі ціннісноетичних засад.
У сукупності запропоновані засади як теоретичної так і практичної
підготовки становлять теоретико-методологічний базис обгрунтування
подальших

рекомендацій

щодо

судової

реформи

у

контексті

євроінтеграційного поступу України. Досягнення нових горизонтів у якісній
підготовці кваліфікованих кадрів є нелегким завданням, виконання якого
потребує сукупного впливу різних суб’єктів управління судовою системою, а
головне – об’єднуючої ідеї, яка змогла б свідчити про наявність спільної мети
судової реформи. Досягнення цієї мети може стати доказом спільного
прагнення суспільства та представників різних гілок влади до забезпечення
членства України в Європейському союзі, а отже процвітання її як
демократичної держави.
Виходячи з цього у наступному розділі пропонуємо до розгляду низку
рекомендацій, що стосуються підготовки професійних суддів як елементу
значно ширшої за змістом системи формування суддівського корпусу. У
процесі функціонування цієї системи закладаємо на основі задекларованих
підходів принципи верховенства права, демократії, гуманізму.
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3.3.

Рекомендації

щодо

удосконалення

правового

регулювання

підготовки та підвищення кваліфікаційного рівня судді у контексті
ціннісно-етичної парадигми
Запропоновані у роботі наукові засади формування ціннісно-етичної
складової підготовки професійних суддів розроблені на основі положень
глобальної ціннісно-етичної парадигми як значного досягнення європейської
правової науки та правозастосовчої практики, зокрема, Європейського суду з
прав людини.
Розуміємо, що між розробленою у дисертації концепцією та її
практичним впровадженням залягає значний пласт ускладнень, пов’язаних
певною мірою з правовим консерватизмом процедур підготовки та
підвищення кваліфікації суддів. Не зважаючи на виявлені у ході аналізу
правових засад спеціальної підготовки суддів запозичення з західних практик
менеджменту і підготовки професійних кадрів для бізнесу, з наукової точки
зору процес формування цілісної системи підготовки професійних суддів, яка
б відповідала європейським стандартам, не завершено. Цей процес
безпосередньо пов’язаний з комплексною судовою реформою, адже
підготовка професійних суддів є одним із стовпів такої судової системи, що
відповідала б європейським настановчо-рекомендаційним та нормативним
документам, а отже, наближувала Україну до повноцінного членства у
Європейському союзі.
Як було доведено у ході дослідження, підготовка професійного судді дефакто охоплює значно більший проміжок часу, ніж прийнято розглядати у
сучасних наукових розвідках. У сучасних підходах до обгрунтування шляхів
покращення підготовки професійних суддів простежується позиція, що не
узгоджується з системним підходом до розв’язання цієї проблеми. Ця позиція
проявляється через надмірну увагу до проблем правового регулювання
спеціальної підготовки кандидата на посаду судді, й у той же час лише
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побіжно досліджуються проблеми юридичної освіти загалом, що, по суті,
утворює проблемне поле відносно спеціальної підготовки.
З позицій системного підходу стверджуємо, що перехід до ціннісноетичної парадигми, у контексті якої уможливлюється підготовка суддів, не
лише

обізнаних

з

теоретичними

проблемами

права

та

практикою

відправлення правосуддя, але і високоморальних, авторитетних, гідних
обіймати посаду судді та бути носіями суддівської влади осіб потребує
системних реформ. Ці реформи повинні охоплювати не лише правове
регулювання безпосередньо спеціальної підготовки кандидата на посаду
судді, але і попередньої підготовки, тобто, за нашим переконанням, процес
підготовки бездоганного судді має бути продуманим від найбільш ранніх
етапів здобуття освіти до етапу неперервного підвищення кваліфікації.
Відповідні

реформи

можливі

тільки

у

випадку,

якщо

паралельно

реформуватимуться й інші аспекти судочинства, що у кінцевому результаті
призведе до утворення зразкової системи підготовки та роботи суддів.
У відповідності до окреслених міркувань наведемо основні перспективи,
що відкриваються у плані судової реформи у контексті ціннісно-етичної
парадигми.
Найважливішими питаннями, що постають перед дослідником, котрий
береться рекомендувати зміни чи доповнення до норм права з метою
сприяння посиленню євроінтеграційного вектору судової реформи, є
визначитись, що є об’єктом впливу, які зміни слід вносити (чинники впливу),
хто повинен вносити ці зміни (суб’єкти впливу) та яким має бути очікуваний
результат.
Об’єктом впливу у випадку, що розглядається у дисертації має стати
правовий інститут підготовки та підвищення кваліфікації професійних
суддів. Цей правовий інститут закріплено у Розділах IV та V ЗУ «Про
судоустрій і статус суддів. Чи варто його реформувати?
У результаті дослідження встановлено, що з початків функціонування
України як незалежної держави, інститут підготовки професійних суддів
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зазнав значних реформ, що у цілому відповідають ключовим вимогам
європейського співтовариства. Утім, на сьогоднішній день нагальним
залишається питання приведення цього інституту у відповідність з
прихованими потребами гармонізації національних інтересів, що є умовою
повноцінного членства України у Європейському союзі. Серед цих інтересів
– і доступ до правосуддя, що має відправлятись не просто кваліфікованими,
але й правосвідомими суддями. І саме у частині формування правосвідомості
у силу особливостей шляху розвитку, який пройшла незалежна Україна
потребуються значні реформи. Якщо порівнювати парадигму підготовки
професійних суддів України та іноземних, у першу чергу, європейських
держав, бачимо, що попри зовнішню схожість (структури та вимог до
підготовки) сутнісно одержаний результат (якість підготовки) не відповідає
європейській ціннісно-етичній парадигмі.
Правове регулювання підготовки професійних суддів є значно кращим,
ніж колись, цей процес стає більш прозорим і доступним для контролю з
боку громадськості, усунуто корупційну складову, що є найбільшою
перешкодою формування високоморального професійного суддівського
корпусу. У той же час, в силу об’єктивних правових засад, інститут
підготовки суддів не може розвиватись настільки ж динамічно, як практика
підготовки кадрів, приміром, на інноваційно скерованих підприємствах
приватної власності.
Пошук шляхів забезпечення ефективної підготовки суддів є питанням,
над яким слід працювати з обережністю, але водночас і з наполегливістю.
Підхід щодо комплесного впровадження ціннісно-етичної складової у
підготовці юристів, а головне – суддів потребує подальшого вивчення з
позицій узгодження консервативних прагнень до стандартизації цього
процесу та інноваційних методів підготовки правосвідомих професійних
кадрів для відправлення правосуддя.
Схожим чином можливо оцінити і проблему підвищення кваліфікації
суддів. Ця проблема безпосередньо зав’язана на такі чинники як мотивація, у
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тому числі позитивна (матеріальне забезпечення суддів) та негативна
(дисциплінарна відповідальність), фінансово-матеріальне, інформаційне,
комунікативне,

організаційно-управлінське

забезпечення

процесів

підвищення кваліфікації, що значною мірою залежить від ефективності
нормативно-правового регулювання та своєчасного внесення змін до
нормативних актів, що відповідали б нагальним потребам та сучасним
методам підвищення кваліфікації.
Загалом, наведені міркування є короткими тезами викладеної у
дисертації позиції автора щодо того, що проблема підготовки професійних
суддів у аспекті організаційно-правового забезпечення впровадження
ціннісно-етичної складової є значно глибшою, ніж це прийнято розглядати у
сучасній правовій науці. Її міждисциплінарний характер ускладнює
правотворчу роботу у цьому напрямку, на яку і без того покладено досить
багато обмежень як з боку європейських колег, так і з боку суспільства.
Погляд суспільства на процеси правотворчості та функціонування судової
влади останнім часом став значно важливішим чинником формування
громадянського суспільства, ніж це було раніше. Громадянське суспільства,
що характеризується високим рівнем правсвідомості, правової активності,
поваги до права визначає справделивість і ефективність напрямків втілення
найважливіших суспільних цінностей у діяльності усіх гілок влади.
Транспарентність судової влади, що зростає з кожним роком необхідно
призведе до висвітлення недоліків формування суддівського корпусу у разі
відсутності дієвих кроків з впровадження ціннісно-етичної складової у
підготовці професійних суддів.
Таким чином, об’єкт впливу у контексті формування ціннісно-етичної
складової підготовки професійних суддів доцільно визначати якомога
ширше. Це певною мірою ускладнить правотворчі і правозастосувальні
процеси, вимагатиме кращого організаційного забезпечення, стане новим, але
справделивим і відповідним правовим цінностям викликом, поставленим
народом перед владою. Об’єкт впливу є першою ланкою механізму
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формування ціннісно-етичної складової підготовки професійних суддів.
Об’кт впливу слід визначати комплексно, з урахуванням внутрішніх
міжсистемних зв’язків. Якщо застосувати до судової влади системний підхід,
то можливо стверджувати, що об’єктом впливу має стати судова система у
широкому значенні, тобто не лише як сукупність судів (у значенні, що
надається судовій системі ст. 3 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»), але і з
урахуванням допоміжних інститутів, зокрема інституту підготовки і
підвищення

кваліфікації

суддів,

а

також

сукупність

інформаційно-

комунікативних зв’язків, що встановлюються між судовою системою і
суспільством.
Розширене тлумачення поняття судової системи уможливлюється через
поняття її ефективності. М. А. Погорецький та О. Г. Яновська наголошують,
що на нинішньому етапі особливу увагу доцільно приділяти поняттю
ефективності судової системи держави, основними умовами якої є поряд з
раціональною організацією судової системи, досконалою законодавчою
базою, узгодженістю функціонування, назалежністю та виконанням судових
рішень і такі, як високий рівень правової культури та професіоналізм
суддівського корпусу і апарату судів [96, с. 52].
Щодо інформаційно-комунікаційних зв’язків відзначимо, що жодна
дієва реформа, метою якої є перехід від одного стану системи до іншого,
якщо це відодобразиться на суспільстві не може здійснюватисись без
правдивого, точного та своєчасного відображення змін у інформаційному
просторі. Коли припустити, що внутрішньо зміниться система підготовки та
підвищення кваліфікації суддів, без доступу широкого загалу до інформації
про відповідні зміни їх ефективність для підтримання загального рівня
правосвідомості, правової обізнаності громадян буде низькою, а отже
недостатнім буде і уявлення про правові реформи в Україні у країн
Європейського союзу, якщо таке уявлення буде формуватись комплексно на
основі аналізу змісту самих реформ, а також оцінкидумки громадськості з
приводу їх здійснення.
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Визначення суб’єктів впливу залежить як від об’єкту, так і від тих змін,
які слід вносити з метою наближення системи підготовки та підвищення
кваліфікації професійних суддів до контексту ціннісно-етичної парадигми.
Очевидно, що найважливішими змінами є приведення нормативноправової бази підготовки та підвищення кваліфікації суддів до вимог та
стандартів

Європейського

союзу.

При

цьому,

як

неодноразово

наголошувалось у рекомендаційних матеріалах, реформи мають провадитись
з метою кращого забезпечення громадян до доступу до правосуддя,
зміцнення верховенства права, транспарентності, законності, справедливості,
незалежності

судів.

функціонування

Водночас

судової

влади

певна
може

автономія

щодо

зберігатись,

забезпечення

оскільки

метою

європейського співтовариства є не приведення усіх національних систем до
єдиного стандарту, а забезпечення правових цінностей за умови поваги до
національних особливостей правової системи, традицій, що склались у
кожній країні.
Серед найважливіших змін, що потребуються у науково-теоретичному
забезпеченні судової реформи у контексті удосконалення підготовки
професійних суддів, як показало дисертаційне дослідження, є розширення
наукових уявлень щодо змісту та протяжності у часі цього процесу,
забезпечення формування ціннісно-етичної складової теоретичної підготовки
найширшого кола громадян (учнів середніх загальноосвітніх закладів,
майбутніх юристів (студентів юридичних вищих навчальних закладів), осіб,
котрі здобувають стаж роботи в галузі права, кандидатів на посаду судді,
суддів, котрі підвищують кваліфікацію. У науково-практичному ракурсі
основними вимогами до формування ціннісно-етичної складової стає
збереження та нарощування присутності ціннісно-етичних установок,
реалізації ціннісно-етичних засад, засвоєних на етапі практичної підготовки.
У комплексі запропоновані зміни нададуть змогу удосконалити систему
підготовки та підвищення кваліфікації суддів, приведуть її у відповіднітсь до
європейського зразка.
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Зважаючи на поставлені завдання реформування інституту підготовки та
підвищення кваліфікації суддів можливо визначити суб’єкти цього процесу.
До основних суб’єктів віднесемо Верховну раду України, котра як орган
законодавчої влади може приймати зміни та доповнення до Законів України.
За умови посиленої роботи Верховної ради не тільки над загальними
питаннями організації роботи судової системи, а й підвищення її
ефективності уможливиться формування гнучкого правового базису для
діяльності органів виконавчої влади з розширеного впровадження ціннісноетичних засад у підготовці та підвищенні кваліфікації професійних суддів.
Важливим інструментом демократичних перетворень є безпосередня
участь Президента України у процесах, що здійснюються у ході підготовки
професійних суддів. Так, у жовтні 2014 р. Указом Президента України було
затверджено Положення про Раду з питань судової реформи та її
персональний склад [171]. Створення Ради ознаменувало новий етап судової
реформи. Продовжилась участь Президента у судовій реформі зі схваленням
Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020". У цій стратегії серед реформ, які
вимагають першочергової реалізації після реформи системи національної
безпеки та оборони та оновлення влади і антикорупційної реформи названо
судову реформу. Метою судової реформи, передбаченою Стратегією, є
реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів з
метою реалізації на практиці верховенства права і забезпечення права на
справедливий,

незалежний

звертається на приведення

та

неупереджений

суд.

Особлива

увага

режиму функціонування судової влади до

суспільних очікувань щодо незалежного та справедливого суду та
європейської системи цінностей та стандартів захисту прав людини [173].
Діяльність Ради з питань судової реформи після прийняття Стратегії
сталого розвитку "Україна - 2020" ознаменувалась розробкою та наступним
схваленням Президентом України Стратегії реформування судоустрою,
судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки. У цій
Стратегії повторно наголошується на важливості засвоєння європейських
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цінностей. Серед важливих напрямків реформ визначено підвищення
професійного рівня та удосконалення системи кар'єрного просування суддів.
Першочерговим завданням за напрямком удосконалення системи кар'єрного
просування вказано нормативне закріплення прозорих механізмів перегляду
професійної придатності із використанням об'єктивних критеріїв та
застосуванням

справедливих

процедур.

За

напрямком

підвищення

професійного рівня суддів визначено такі завдання, як забезпечення
функціонування системи кадрового відбору суддів на конкурсній основі за
новою системою управління ефективністю кадрів; упровадження системи
кваліфікаційного оцінювання та регулярної оцінки суддів, закріплення у
законодавстві принципу підвищення професійного рівня суддів як основного
критерію для просування судді у професійній кар'єрі; удосконалення системи
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, у тому числі посилення
зв'язку між системами початкової підготовки та призначенням суддів, а
також впровадження ефективних механізмів дослідження інформації про
кандидата на посаду судді з точки зору доброчесності та інших якостей і
перегляд вимог щодо віку та професійного стажу для кандидатів на посаду
судді [172].
Серед інших суб’єктів, чий вплив матиме вагоме значення для
здійснення судової реформи у контексті ціннісно-етичної парадигми – Вища
рада юстиції, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Рада суддів,
Державна судова адміністрація, Національна школа суддів України та інші.
Здійснення судової реформи, яка мала б наблизити Україну до повноцінної
інтеграції у правове поле Європейського союзу є неможливим завданням без
спільної узгодженої роботи широкого кола суб’єктів судової реформи,
об’єднаної спільним розумінням концепції ціннісно-етичної парадигми. На
наше переконання, саме у таких умовах уможливиться повноцінне
формування

ціннісно-етичної

складової

професійної

підготовки

та

підвищення кваліфікації суддів, а отже – покращиться ефективність роботи
судової системи та судочинства.

150

У контексті сформованих наукових уявлень про ціннісно-етичну
парадигму підготовки професійних суддів в Україні можливо дійти висновку,
що комплексне реформування судової системи обов’язково повинне
базуватись на ціннісно-етичних засадах. На сьогоднішній день система
підготовки професійних суддів не повною мірою відповідає вимогам згаданої
парадигми. Це проявляється як на основі аналізу наукових джерел, правових
актів, у тому числі міжнародних, так і на підставі дослідження реального
стану справ у сфері підготовки професійних суддів. Відтак, можливо
рекомендувати низку змін та доповнень до існуючих правових актів з метою
удосконалення

організаційно-правового

забезпечення

підготовки

професійних суддів в Україні.
Ст. 65 п. 1 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» доцільно доповнити
наступним чином: «1. На посаду судді може бути рекомендований
громадянин України, не молодший двадцяти п’яти років, який має вищу
юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менш як три роки, проживає
в Україні не менш як десять років та володіє державною мовою,
відзначається високими моральними якостями та повагою до правових
цінностей, їх прийняттям і готовністю до поширення». Запропоноване
доповнення не суперечить ст. 127 КУ та не потребує її зміни, детальніше це
питання роз’яснено у Рішенні КСУ від 12.06.2013 № 4-рп/2013.
Ст. 65 п. 2 цього ж Закону варто викласти у наступній редакції: «2. Не
можуть

бути

скомпрометували

рекомендовані
себе

на

недостойною

посаду

судді

поведінкою

громадяни:
у

…які

публічному

чи

приватному житті усупереч ціннісно-етичним вимогам, що представляються
до кандидата на посаду судді».
Ст. 71 п. 1 доцільно доповнити так: «Спеціальна підготовка кандидата
на посаду судді є етапом неперервного процесу підготовки професійного
судді, здійснюється на основі ціннісно-етичних засад та включає теоретичну
та практичну підготовку судді в Національній школі суддів України».
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Ст. 72. варто доповнити наступним чином: «2. Кваліфікаційний іспит
полягає у виявленні належних теоретичних знань, ціннісно-етичних
установок та рівня професійної підготовки кандидата на посаду судді, у тому
числі отриманого за результатами спеціальної підготовки, а також ступеня
його здатності здійснювати правосуддя»; «3. Кваліфікаційний іспит
проводиться шляхом складення кандидатом на посаду судді письмового
анонімного тестування та виконання анонімно письмового практичного
завдання з метою виявлення рівня знань, ціннісно-етичних установок,
практичних навичок та умінь у застосуванні закону та веденні судового
засідання».

Запропонована

концепція

ціннісно-етичних

установок

применшує дискусійну гостроту представлених доповнень. Питання оцінки
особистих і моральних якостей кандидата на посаду судді, докладно
розглянутого у Окремій думці судді Конституційного Суду України
Шишкіна В.І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за
конституційним зверненням громадянина Суботи Артема Анатолійовича
щодо офіційного тлумачення положень частини п’ятої статті 127 Конституції
України у системному зв’язку з частиною третьою цієї статті, статті 65
Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Утім, врахування ціннісноетичних установок в Законі свідчитиме про еволюцію до ціннісно-етичної
парадигми підготовки професійних суддів, що відкриє нову сторінку у цій
практиці.
Висновки до розділу 3. 1. Задля окреслення основних напрямків
удосконалення правового забезпечення підготовки професійних суддів в
Україні досліджено питання ціннісно-етичних засад у теоретичні підготовці
суддів. Встановлено, що з метою реалізації ціннісно-етичної парадигми
необхідно здійснювати комплексні перетворення у сфері правового
забезпечення теоретичної підготовки професійних суддів. Ці перетворення
мають

відбуватись

у

трьох

напрямках:

приведення

національного

законодавства з питань підготовки професійних суддів у відповідність до
європейських стандартів; включення у національне законодавство та
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підзаконні нормативні акти положень щодо ціннісно-етичної складової
підготовки професійних суддів; гармонізація законодавства на підзаконних
нормативних актів. На підставі проведеного дослідження обґрунтовано
наукові засади формування ціннісно-етичної складової у теоретичній
підготовці професійних суддів.
2. Встановлено, що етап практичної підготовки суддів охоплює період
набуття стажу роботи у галузі права після здобуття вищої юридичної освіти,
а також практичну частину спеціальної підготовки кандидата на посаду
судді і стажування. Доведено, що у ході практичної частини професійної
підготовки суддів особливого значення набуває реалізація ціннісно-етичних
засад. На підставі проведеного дослідження обґрунтовано наукові засади
формування ціннісно-етичної складової у практичній підготовці суддів,
серед яких приведення практики з підготовки професійних суддів у
відповідність до сформованої ціннісно-етичної парадигми за посиленої
співпраці Вищої ради юстиції, Національної школи суддів України,
юридичних вищих навчальних закладів, судів різних інстанцій та
спеціалізації;

удосконалення

організаційно-правового

забезпечення

практичної частини підготовки кандидатів на посаду судді з урахуванням
запропоновано комплексу ціннісно-етичних засад; посилення контролю за
впровадженням ціннісно-етичної складової у практичній частині процесу
підготовки

професійних

суддів;

подальший

розвиток

практики

наставництва при проходженні практики у судах з проведенням спеціальної
підготовки для суддів-наставників, що включає розкриття окремих аспектів
ціннісно-етичної

парадигми;

удосконалення

методології

практичної

підготовки на основі ціннісно-етичних засад.
3. Дослідження перспектив реформування судової системи у контексті
ціннісно-етичної парадигми засвідчило доцільність внесення низки змін до
нормативно-правової бази забезпечення підготовки професійних суддів.
Таким чином встановлено, що судова реформа у частині реформування
системи підготовки професійних суддів повинна враховувати основні
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положення

ціннісно-етичної

парадигми,

сформульовані

у

роботі.

Запропоновано зміни і доповнення до ЗУ «Про судоустрій і статус суддів».
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ВИСНОВКИ
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення й нове вирішення
науково-практичного завдання обґрунтування наукових засад формування
ціннісно-етичної складової у підготовці професійних суддів. Основні
здобутки дисертанта полягають у наступному.
1. Наукові погляди на ціннісно-етичну складову у діяльності, а отже і
підготовці професійних суддів еволюціонували протягом тривалого часу –
від Античної доби до наших днів. Кожен з етапів еволюції привніс певні нові
вимоги до суддівської етики та цінностей, які повинен розділяти суддя. На
нинішньому етапі враховуються як найдавніші взорування на те, ким
повинен стати кандидат на посаду судді у результаті підготовки, так і
результати наукових пошуків ідеального образу суді протягом доби
Середньовіччя, Просвітництва, посткласичного періоду. У результаті
дослідження історії проблеми сформовано концепцію ціннісно-етичної
парадигми підготовки професійних суддів, що розвивається у контексті
поширення

антропологічного

концепту,

інтернаціоналізації

етичних

властивостей судді, євроінтеграційного вектору розвитку суддівської етики.
2. Обґрунтування гносеологічного аспекту організації підготовки
професійних суддів в Україні дало змогу довести, що дослідження цієї
проблеми необхідно здійснювати з урахуванням положень аксіології права на
основі інтегрального праворозуміння у контексті процесів антропологізації
методології.
посприяли

Досліджені підходи до розуміння зв’язку права та моралі
удосконаленню

наукових

уявлень

про

існування

певної

сукупності моральних правил, що базуються на правових цінностях та
обумовлюють ціннісно-етичну складову юридичної професії, а відтак мають
включатись у вигляді складової до процесу підготовки професійних суддів.
Дослідження

теоретико-правових

основ

на

основі

сформованих

гносеологічних засад дає підстави стверджувати, що у теорії підготовки
професійних суддів по суті виокремлюється два виміри: гносеологічний та
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праксеологічний. Формування знань судді, особистісних ціннісно-етичних
принципів, уявлень про право загалом та його окремі підсистеми,
становлення правосвідомості судді відбувається у гносеологічному вимірі. У
праксеологічному вимірі здійснюється поєднання теоретичних знань та
практичної дійсності, об’єктивація набутого комплексу ціннісно-етичних
установок. Однією з фундаментальних перешкод ефективної підготовки
професійних суддів у контексті ціннісно-етичної парадигми є проблема
гармонізації гносеологічного та праксеологічного вимірів. На основі аналізу
теоретико-правових основ підготовки професійних суддів доведено, що
науково

обґрунтованим

є

процес

неперервної

суддівської

освіти,

побудований з урахуванням ціннісно-етичних засад. Практична реалізація
такого підходу до підготовки професійних суддів потребує глибшого аналізу
ціннісно-етичних аспектів судочинства, а також європейських стандартів
етики судді.
3. Аналіз ціннісно-етичних аспекти судочинства в Україні дав змогу
встановити наступне. У відповідності до європейських стандартів, основною
доктриною у межах якої уможливлюється забезпечення справедливого суду є
верховенство права. Ця доктрина передбачає формування змісту і напрямків
судової реформи у відповідності до ключових цінностей громадянського
суспільства – прав людини та основоположних свобод. Похідними від цих
цінностей у сфері судочинства є незалежність та самостійність, чесність,
професіоналізм (компетентність), справедливість та рівність, відкритість і
доступність

суду.

Узагальнення

цінностей

представлено

у

Кодексі

суддівської етики, котрий, утім, потребує доопрацювання у контексті
формування ціннісно-етичної складової у підготовці професійних суддів у
межах

процесу

поширення

ціннісно-етичної

парадигми.

Важливим

напрямком судової реформи є удосконалення правових основ об’єктивації
ціннісно-етичних засад, поглиблена робота за цим напрямком у межах
практичної частини спеціальної підготовки кандидата на посаду судді.
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4. Євроінтеграційний вимір передбачає уніфікацію етичних вимог до
суддів з урахуванням стандартів європейських принципів суддівської
професійної етики. У Рекомендації CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів
Ради Європи значна увага приділяється очікуванням неупередженого та
незалежного правосуддя, компетентності, незалежності та неупередженості з
боку

суддів.

Безпосередній

зв’язок

між

очікуванням

та

довірою

простежується у Бангалорських принципах, де відзначається, що довіра
суспільства до судової системи, а також до авторитету судової системи в
питаннях моралі, чесності та непідкупності судових органів посідає
першочергове місце в сучасному демократичному суспільстві. Згідно
Висновку № 3 Консультативної ради європейських суддів, судді у своїй
діяльності повинні керуватися принципами професійної поведінки. У
Монреальській універсальній декларації підкреслюється, що судді, як особи,
є вільними та зобов'язані приймати безсторонні рішення згідно з власною
оцінкою фактів і знанням права. Наголошується на необхідності підтримання
суддями високого рівня компетентності та додержанні професійної етики і у
Європейській Хартії «Про статус суддів». Як показав аналіз іноземних
етичних кодексів судді, вище зазначені положення засадничого характеру за
збереженням

певних

варіацій

набувають

об’єктивації

та

сприяють

формуванню ціннісно-етичної парадигми судочинства у кожній конкретній
країні.
5. З урахуванням виявлених особливостей формування ціннісно-етичної
парадигми

у

іноземних

країнах

доведено

доцільність

урахування

прецедентної практики Європейського суду з прав людини у ході підготовки
професійних суддів. На основі аналізу справ Європейського суду з прав
людини виокремлено концепти, які дають уявлення про порушення судової
етики. Згідно з практикою Суду важливим етичним орієнтиром є
безстороність, що визначається за суб'єктивним та об'єктивним критеріями.
Так, враховуються особисті переконання та поведінка окремого судді,
визначається, чи забезпечував суд як такий та його склад відсутність будь-
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яких сумнівів у безсторонності. На основі проведеної аналітичної роботи
виокремлено низку ціннісно-етичних засад, які безпосередньо знаходять
прояв у поведінці судді, якості відправлення правосуддя, справедливості та
законності рішень. Їх додержання сприятиме відправленню правосуддя у
відповідності до принципу верховенства права, європейських стандартів
судочинства, практики Європейського суду з прав людини.
6. У ході дослідження обґрунтовано рекомендації щодо удосконалення
наукових підходів до розуміння теоретичної підготовки професійних суддів.
Не зважаючи на те, що основна увага на даний час приділяється спеціальній
підготовці кандидатів на посаду судді, доведено, що з огляду на необхідність
формування ціннісно-етичної парадигми у відповідності до європейських
стандартів, поняття «теоретична підготовка професійних суддів» має
охоплювати більш об’ємний освітній процес. Згідно закону, освітній процес
у

результаті

якого

кандидат

на

посаду

судді

здобуває

необхідну

компетентність охоплює здобуття загальної вищої юридичної освіти та
проходження спеціальної підготовки. Вважаємо, натомість, що процес
підготовки майбутнього судді розпочинається з найбільш ранніх етапів
виховання особистості. Закріплені у свідомості майбутнього судді цінності,
моральні норми, етичні установки ще на етапі дошкільної, середньої освіти,
згодом мають бути розвинені у ході здобуття вищої юридичної освіти та при
проходженні спеціальної підготовки. Саме такий підхід забезпечуватиме
формування ціннісно-етичної складової у підготовці професійних суддів. На
основі запропонованого підходу сформульовано наукові засади формування
ціннісно-етичної складової у теоретичній підготовці професійних суддів.
7. З огляду на досліджені аспекти практичної підготовки професійних
суддів доведено, що цей процес охоплює законодавчо визначений проміжок
часу між здобуттям вищої юридичної освіти та набуттям статусу кандидата
на посаду судді, а також практичну частину спеціальної підготовки.
Встановлено, що основною перешкодою формування ціннісно-етичної
складової у практичній підготовці професійних суддів є недостатня
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урегульованість процесів об’єктивації ціннісно-етичних засад. З огляду на це
запропоновано низку наукових засад формування ціннісно-етичної складової
у практичній підготовці суддів.
8. У контексті сформованих наукових уявлень про ціннісно-етичну
парадигму підготовки професійних суддів в Україні запропоновано комплекс
рекомендацій щодо удосконалення правового регулювання формування
ціннісно-етичної складової підготовки. Запропоновано зміни до Закону
України «Про судоустрій і статус суддів», Закону України «Про освіту»,
Положення про порядок проходження спеціальної підготовки кандидатів на
посаду судді, Концепції національних стандартів суддівської освіти в
Україні. Доведено, що подальші дослідження за цим напрямком повинні
зосереджуватись на розробці наукових підходів щодо приведення у
відповідність до сформованої ціннісно-етичної парадигми українського
законодавства з питань судочинства. Даний науковий вектор, на наше
переконання, стане запорукою ефективної реалізації судової реформи у
відповідності до європейських стандартів та очікувань у контексті
європейської інтеграції України.
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ДОДАТКИ
Додаток А
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо
формування ціннісно-етичної складової у підготовці професійних суддів
Верховна Рада України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести змiни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:
1. Ст. 65 п. 1 викласти у редакції: «1. На посаду судді може бути
рекомендований громадянин України, не молодший двадцяти п’яти років,
який має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менш як три
роки, проживає в Україні не менш як десять років та володіє державною
мовою, відзначається високими моральними якостями та повагою до
правових цінностей, їх прийняттям і готовністю до поширення».
2. Ст. 65 п. 2 викласти у редакції: «2. Не можуть бути рекомендовані на
посаду судді громадяни:
1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;
2)

які

мають

хронічні

психічні

чи

інші

захворювання,

що

перешкоджають виконанню функцій зі здійснення правосуддя;
3) які мають незняту чи непогашену судимість;
4) які скомпрометували себе недостойною поведінкою у публічному чи
приватному житті усупереч ціннісно-етичним вимогам, що представляються
до кандидата на посаду судді.
Не може претендувати на посаду судді особа, до якої згідно із законом
застосовується заборона обіймати відповідну посаду.
Не може претендувати на посаду судді також особа, яку було раніше
звільнено з посади судді за порушення присяги, порушення вимог щодо
несумісності або у зв’язку із набранням законної сили обвинувальним
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вироком, крім випадків визнання в судовому порядку протиправним рішення
про звільнення з цих підстав або скасування обвинувального вироку суду.
3. Ст. 71 п. 1 викласти у редакції: «Спеціальна підготовка кандидата на
посаду судді є етапом неперервного процесу підготовки професійного судді,
здійснюється на основі ціннісно-етичних засад та включає теоретичну та
практичну підготовку судді в Національній школі суддів України».
4. Ст. 72 п. 2 викласти у редакції: «2. Кваліфікаційний іспит полягає у
виявленні належних теоретичних знань, ціннісно-етичних установок та рівня
професійної підготовки кандидата на посаду судді, у тому числі отриманого
за результатами спеціальної підготовки, а також ступеня його здатності
здійснювати правосуддя»;
5. Ст. 72. п. 3 викласти у редакції «3. Кваліфікаційний іспит проводиться
шляхом складення кандидатом на посаду судді письмового анонімного
тестування та виконання анонімно письмового практичного завдання з метою
виявлення рівня знань, ціннісно-етичних установок, практичних навичок та
умінь у застосуванні закону та веденні судового засідання».
II. Прикiнцевi та перехiднi положення:
1. Кабiнету Мiнiстрiв України забезпечити приведення міністерствами
та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативноправових актів у відповідність із цим Законом.
2. Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України підготувати
пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про освіту» з метою
широкого закріплення у свідомості майбутнього судді цінностей, моральних
норм, етичних установок на усіх рівнях освіти.
3. Національній школі суддів України привести Положення про порядок
проходження спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді та
Концепцію національних стандартів суддівської освіти в Україні у
відповідність із цим Законом.
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Додаток Б
Пам’ятка щодо формування ціннісно-етичної складової у підготовці
професійних суддів
Ціннісно-етичні засади підготовки професійних суддів включають:
1. Виховання ставлення до права як цінності та відображення цього
ставлення як у підготовці, так і у практичній діяльності судді.
2. Ствердження верховенства права як ціннісного орієнтиру підготовки
судді і його зміцнення у ході підвищення кваліфікації.
3. Зміцнення прагнення до справедливого суду, уникнення сторонніх
впливів на хід відправлення правосуддя як ціннісної опори сучасного
справедливого безстороннього судочинства.
4. Підготовку до реалізації принципу прозорості суддівської діяльності,
донесення цінності поведінки, скерованої уникнення дій, що можуть
підірвати авторитет судової влади.
5. Підготовку до усвідомлення викликів у особистому та соціальному
житті, пов’язаних з правовим статусом судді та здатності їм протистояти.
6. Укріплення правосвідомості як особистої цінності судді.
7. Виховання ставлення до етичних правил поведінки у суді, публічному
та приватному житті судді як передусім практичної, а не декларативної
цінності.
8. Закріплення прагнення до удосконалення власних професійних
компетенцій, безперервного оновлення правових знань та їх передачі
прийдешнім поколінням шляхом участі у підготовці кандидатів на посаду
судді з донесенням зазначених ціннісно-етичних засад.
Наукові

засади

формування

ціннісно-етичної

складової

у

теоретичній підготовці професійних суддів включають:
1. Науковий вектор обґрунтування неперервної підготовки професійних
суддів на усіх етапах освітньої системи із впровадженням ціннісно-етичних
засад.
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2. Пріоритет підвищення якості вищої юридичної освіти шляхом
урахування

міжнародного

досвіду

підготовки

юристів,

затвердження

стандартів вищої юридичної освіти у відповідності до запропонованих у
дисертації положень щодо новітньої ціннісно-етичної парадигми підготовки
майбутніх суддів.
3. Удосконалення співпраці юридичних вищих навчальних закладів та
Національної школи суддів України з питань етико-моральної підготовки
майбутніх суддів.
4. Удосконалення організаційно-правового забезпечення спеціальної
теоретичної підготовки кандидатів на посаду судді з інтеграцією положень
концепції ціннісно-етичних засад.
5. Випереджаюче наукове забезпечення та впровадження ціннісноетичних засад у процесі підготовки професійних суддів в Україні.
Наукові

засади

формування

ціннісно-етичної

складової

у

практичній підготовці суддів включають:
1. Приведення практики з підготовки професійних суддів у відповідність
до сформованої ціннісно-етичної парадигми за посиленої співпраці Вищої
ради юстиції, Національної школи суддів України, юридичних вищих
навчальних закладів, судів різних інстанцій та спеціалізації.
2. Удосконалення організаційно-правового забезпечення практичної
частини підготовки кандидатів на посаду судді з урахуванням запропоновано
комплексу ціннісно-етичних засад.
3. Посилення контролю за впровадженням ціннісно-етичної складової у
практичній частині процесу підготовки професійних суддів.
4. Подальший розвиток практики наставництва при проходженні
практики у судах з проведенням спеціальної підготовки для суддівнаставників, що включає розкриття окремих аспектів ціннісно-етичної
парадигми.
5. Удосконалення методології практичної підготовки на основі ціннісноетичних засад.
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Додаток В
Основні правові джерела, що стосуються формування ціннісноетичної парадигми функціонування судової системи
1.
Бангалорські принципи поведінки суддів.
2.
Висновок № 1 Консультативної ради європейських суддів для
Комітету Міністрів Ради Європи про стандарти незалежності судових органів
і незмінюваності суддів.
3.
Висновок № 3 Консультативної ради європейських суддів до уваги
Комітету Міністрів Ради Європи щодо принципів та правил, які регулюють
професійну поведінку суддів, зокрема, питання етики, несумісної поведінки
та безсторонності.
4.
Монреальська універсальна декларація про незалежність
правосуддя.
5.
Основні принципи незалежності судових органів.
6.
Резолюція Європейського Парламенту щодо поточної ситуації
в Україні від 25.10.2011.
7.
Резолюція 1755 (2010) Парламентської Асамблеї Ради Європи
"Функціонування демократичних інституцій в Україні".
8.
Рекомендация N Rec (2003) 16 Комитета министров Совета
Европы государствам-членам "Об исполнении административных решений и
судебных решений в области административного права".
9.
Рекомендація (2004) 6 Комітету міністрів Ради Європи державамчленам "Щодо вдосконалення національних засобів правового захисту".
10. Рекомендація (94) 12 Комітету міністрів Ради Європи
"Незалежність, дієвість та роль суддів".
11. Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи
державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки.
12. Рішення Комітету Міністрів Ради Європи CM/Del/Dec(2009)1059.
13. Рішення Комітету міністрів Ради Європи щодо 300 справ, які
стосуються невиконання або суттєвих затримок у виконанні органами
державної влади або державними підприємствами остаточних судових
рішень від 8 червня 2009 р.
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Додаток Г
ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІЗНЕСУ ТА ПРАВА»
ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор
Приватного вищого навчального
закладу
«Львівський університет бізнесу
та права»
д. е. н., професор, академік
Української академії наук,
академік Міжнародної академії
комп’ютерних наук та систем,
Заслужений працівник освіти
України
Л.А. Янковська
« __ » лютого 2015 р.
АКТ
2 лютого 2015 р.

м. Львів

№ 56/1
Про впровадження
дисертаційного дослідження Сьоми М. С.
«Наукові засади формування ціннісно-етичної
складової у підготовці професійних суддів»
в навчальний процес ПВНЗ «ЛУБП»
ПІДСТАВА:
наказ ректора Приватного вищого навчального закладу
«Львівський університет бізнесу та права» від 02.02.2015 р. № 36/1
Уклала експертна комісія з виявлення, узагальнення та
впровадження позитивного досвіду роботи у складі:
голови :
секретаря:

декана юридичного факультету, к.ю.н., доцента
Новікова В.В.
зав. кафедри адміністративного права і процесу,
фінансового та інформаційного права, к.ю.н., доцента
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Чистоклетова Л.Г.
членів комісії: зам. декана юридичного факультету, к.і.н., доцента
Томюка І.М.
У присутності: аспіранта кафедри судоустрою, прокуратури та
адвокатури Приватного вищого навчального закладу «Львівський університет
бізнесу та права» Сьоми М. С.
Комісія відповідно до наказу по університету від 02.02.2015 р. № 36/1
розглянула й узагальнила матеріали дисертаційного дослідження Сьоми М. С.
«Наукові засади формування ціннісно-етичної складової у підготовці
професійних суддів».
На основі проведеного аналізу комісія дійшла до висновку, що подані на
розгляд матеріали заслуговують на схвалення та запровадження для
використання:
− у науково-дослідній сфері – як підґрунтя для подальших досліджень
проблеми підготовки професійних суддів;
− у законотворчій діяльності – при розробці і прийнятті нових
нормативних актів, вдосконаленні чинного законодавства, що стосується
підготовки професійних суддів;
− у правозастосувальній діяльності – для вдосконалення реалізації
правових норм при теоретичній і практичній підготовці професійних суддів;
− у сфері правового виховання – при підвищенні авторитету судової
влади, здійсненні заходів з підвищення правової свідомості серед
громадськості.
− у навчальному процесі під час проведення занять з курсів «Судові та
правоохоронні органи», «Адміністративне судочинство», «Юридична
деонтологія», при підготовці навчальних посібників, методичних розробок,
складанні та написанні контрольних, курсових і магістерських робіт.
Голова комісії
секретар комісії
члени комісії:

В. В. Новіков
Л. Г.Чистоклетов
І. М.Томюк
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Додаток Д
КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ З ПИТАНЬ ПРАВОВОЇ
ПОЛІТИКИ ТА ПРАВОСУДДЯ
«__»_______________20__року
№_________________________
ДОВІДКА
про впровадження результатів дисертаційної роботи Сьоми Марії Сергіївни
"Наукові засади формування ціннісно-етичної складової
у підготовці професійних суддів"
Результати науково-дослідної роботи щодо дослідження ціннісноетичної складової у підготовці професійних суддів, зокрема, наукових засад
формування ціннісно-етичної парадигми мають теоретичне і практичне
значення у частині удосконалення правового забезпечення підготовки
професійних суддів у контексті євроінтеграційного вектору судової реформи.
Аналіз представлених матеріалів свідчить, що сформульовані в науководослідній роботі положення, узагальнення, висновки та пропозиції є
значимими і придатними для впровадження у роботі Комітету.
Голова комітету
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Додаток Е
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
«__»_______________20__року
№_________________________
ДОВІДКА
про впровадження результатів дисертаційної роботи Сьоми Марії Сергіївни
"Наукові засади формування ціннісно-етичної складової
у підготовці професійних суддів"
Дисертаційне дослідження Сьоми М. С. має вагоме практичне значення
для організаційного забезпечення належних умов діяльності місцевих судів.
Врахування запропонованих Сьомою М. С. положень щодо наукових засад
формування ціннісно-етичної складової підготовки професійних суддів
вважаємо важливою передумовою удосконалення системи підвищення
кваліфікації працівників апарату місцевих судів. З огляду на це, матеріали
дисертаційного дослідження Сьоми М. С. у відповідності до покладених на
Територіальне управління державної судової адміністрації України в
Львівській області завдань використовуються та впроваджуються у поточній
роботі, при забезпеченні належних умов діяльності місцевих судів, а також
при забезпеченні проходження навчальної практики в місцевих судах.
Начальник управління

____________

Дейнека В. С.
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Додаток Є
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

від______________№______
Довідка
Про впровадження результатів дисертаційної роботи
Сьоми Марії Сергіївни
"Наукові засади формування ціннісно-етичної складової
у підготовці професійних суддів"
Основні наукові положення дисертаційної роботи Сьоми М. С. на тему
«Наукові засади формування ціннісно-етичної складової у підготовці
професійних суддів», яка подана у спеціалізовану Вчену Раду К35.140.02
ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» для здобуття наукового
ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій,
прокуратура та адвокатура, за висновком юридичного відділу Львівської
обласної ради є суттєвими і корисними для організації правової роботи,
спрямованої на правильне застосування та додержання вимог актів
законодавства, нормативно-правових документів обласної ради.
Зокрема, результати дисертаційного дослідження Сьоми М. С.
використовуються у поточній роботі юридичного відділу Львівської обласної
ради, при підготовці аналітичних матеріалів і у процесі компетентного
роз’яснення правових норм.

Голова
Львівської обласної ради

Колодій П. Н.

