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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ ПРИЗНАЧЕННЯ  
НА ПОСАДУ СУДДІ

Анотація. У публікації аналізуються основні акти національного законодавства, 
у яких закріплений порядок призначення на посаду судді. Порядок призначення на 
посаду судді варто розглядати як комплексний правовий інститут, що складається 
з норм різних галузей національного законодавства.

Після внесення змін до законодавства про судоустрій та статус суддів в Україні 
передбачено виключно процедуру призначення на посади суддів. Порядок призна-
чення на посаду судді виступає вагомою складовою правового статусу судді. 

Підтримано пропозицію стадії призначення на посаду судді поділяти на фор-
мальні та кваліфікаційні. 

До формальних варто віднести діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України щодо процедурних моментів призначення кандидата на посаду судді.

Кваліфікаційні стадії полягають у  перевірці та реалізації кандидатами на по-
саду судді різних навиків, необхідних для здійснення суддівських функцій. До них 
відносяться: складання особою, допущеною до участі у доборі, відбіркового іспиту; 
проходження кандидатами, які успішно склали відбірковий іспит та пройшли спе-
ціальну перевірку, спеціальної підготовки, отримання свідоцтва про проходження 
спеціальної підготовки; є  складення кандидатами, які пройшли спеціальну підго-
товку, кваліфікаційного іспиту та встановлення його результатів.

Ключові слова: правовий статус, правовий статус суддів, суд, суддівський кор-
пус, суддя, судова влада.
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LEGAL REGULATION OF THE PROCEDURE FOR APPOINTMENT 
TO THE POSITION OF JUDGE

Abstract. The publication analyzes the main acts of national law, which set out the 
procedure for appointment to the position of judge. The procedure for appointment to the 
position of a judge should be considered as a complex legal institution consisting of norms 
of various branches of national legislation.

Following the amendments to the legislation on the judiciary and the status of judges 
in Ukraine, only the procedure for appointment to the position of judges is provided. The 
procedure for appointment to the position of a judge is an important component of the 
legal status of a judge.

The proposal to divide the stage of appointment to the position of a judge into formal 
and qualification was supported.

The formal stages include the activities of the High Qualifications Commission of 
Judges of Ukraine regarding the procedural aspects of appointing a candidate for the 
position of a judge.

Qualification stages are the testing and implementation by candidates for the position 
of judge of various skills necessary for the exercise of judicial functions. These include: 
passing a qualifying examination by a person admitted to participate in the selection; 
passing by candidates who have successfully passed the selection exam and passed the 
special examination, special training, obtaining a certificate of special training; are passing 
the qualification exam and establishing its results by candidates who have passed special 
training.

Key words: legal status, legal status of judges, court, judiciary, judge, judiciary.
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Постановка питання в загально-
му вигляді. Після Революції Гідності 
(2013-2014 рр.) Україна цілеспрямо-
вано обрала шлях очищення судової 
влади. Для реалізації цього завдан-
ня пропонуються різні інструменти 
оновлення складу суддівського спів-
товариства від непрофесійних і недо-
брочесних суддів у процесі очищення 
державної влади. 

Правовий статус суддів безпосе-
редньо залежить від особистості, яка 
обіймає посаду судді, а тому особливої 
актуальності набувають питання при-
значення на посаду судді.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій, у яких започатковано 
розв’язання даної проблеми. По-
рядок призначення на посаду судді 
тривалий час залишається предметом 
наукових досліджень багатьох вітчиз-
няних вчених, зокрема: Р. Баранні-
ка, В. Басая, В. Бойка, В. Бринцева, М. 
Вільгушинського, О. Жуковського, М. 
Косюти, В. Кравчука, І. Марочкіна, Л. 
Москвич, Ю. Полянського, С. Прилуць-
кого, Л. Скоморохи та інших. 

Загальна мета даної статті поля-
гає у аналізі та розкритті змісту право-
вого регулювання призначення судді 
на посаду.

Виклад основного матеріалу 
й  обґрунтування отриманих ре-
зультатів дослідження. Ще у  дале-
ку давнину відомий давньогрецький 
мислитель Арістотель писав, що існує 
чотири способи впорядкування суду; 
стільки ж способів буде в тому випад-
ку, коли суддів призначають не з числа 
усіх громадян, і коли вони судитимуть, 
дотримуючись певної черги; знову ж 
таки, судді можуть обиратися з  чис-
ла декотрих громадян для ведення 
всіх справ через вибори чи за жере-

бом або в одних випадках за жеребом, 
в  інших – через вибори; чи, нарешті, 
в одних випадках одні й ті самі справи 
розглядатимуть судді, призначені за 
жеребом або шляхом голосування [1, c. 
127-128].

На початку ХХ століття В. Случевс-
кий виокремлював чотири способи 
вступу на посаду судді: 1) вибори осіб 
суспільством або його представни-
ками; 2) вибори осіб тими судовими 
установами, у яких з’явилась вакансія 
судді; 3) призначення урядовою вла-
дою; 4) призначення шляхом жереб-
кування з числа осіб, що відповідають 
законним умовам [2, c. 127].

Як справедливо зазначає В. Крав-
чук, конституційно-правові засоби 
оновлення складу суддівського спів-
товариства передбачають використан-
ня механізмів призначення та вибор-
ності [3, c. 18].

Порядок призначення судді на 
посаду відображається у  ряді між-
народних правових актів. Важливим 
документом, що регламентує при-
значення судді на посаду є  Монре-
альська універсальна декларація про 
незалежність правосуддя, прийнята 
Першою світовою конференцією по 
незалежності правосуддя у  1983  році 
[4]. У  контексті призначення судді на 
посаду, Декларація, зокрема, визначає 
наступне: не існує єдиного правиль-
ного способу обрання суддів; єдиною 
вимогою є  та, що спосіб обрання по-
винен гарантувати, що призначення 
суддів не здійснюється за нечесними 
мотивами [4].

У п. 1.3. Європейської хартії суд-
дів вказується, що стосовно кожного 
рішення, пов’язаного з підбором, від-
бором, призначенням та просуванням 
по службі або закінченням перебуван-
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ня на посаді судді Закон передбачає 
втручання органу, незалежного від 
виконавчої та законодавчої влади, 
у якому не менше половини учасників 
є суддями, обраними такими ж суддя-
ми в порядку, що гарантує найширше 
представництво суддів [5].

Відповідно до ст. 9 Загальної хар-
тії судді, обрання судді на посаду має 
відповідати об’єктивним та прозорим 
критеріям і  базуватися суто на його 
професійній кваліфікації. Якщо обран-
ня на посаду не відбувається іншим 
шляхом згідно з встановленою та гли-
боко вкоріненою традицією, то таке 
обрання має здійснювати незалежний 
орган, що включає достатню кількість 
представників судової влади [6].

Наступним міжнародно-правовим 
актом, що регламентує порядок при-
значення судді на посаду, є  Пекінські 
тези. У  документі зазначено, що для 
досягнення суддями своїх цілей та ре-
алізації своїх функцій судді повинні 
обиратися на засадах компетентності, 
неупередженості та незалежності (п. 
11). Спосіб обрання суддів повинен га-
рантувати обрання найбільш кваліфі-
кованого кандидата на посаду. Такий 
спосіб має захищати від будь-якого 
впливу та забезпечувати призначення 
компетентних, незалежних та неупе-
реджених осіб (п. 12) [7].

Ще одним документом, що закрі-
плює порядок призначення судді на 
посаду є  Рекомендації Латімер Хаус 
щодо парламентаризму та незалеж-
ності суддівства в  країнах загального 
права, прийняті на зустрічі представ-
ників парламентської асоціації, асо-
ціації магістратів та суддів, асоціації 
адвокатів та освітньої юридичної асо-
ціації країн загального права 19 липня 
1998 року. У документі наголошено не 

таких моментах: 1) процес призна-
чення суддів повинен бути незалеж-
ним; 2) процес призначення повинен 
здійснюватись таким чином, щоб га-
рантувати незалежність та належний 
інтелектуальний рівень претенден-
тів, обраних для призначення суддів 
на всіх рівнях; 3) призначення суддів 
на всіх рівнях повинно базуватись на 
прогресивних принципах рівності 
за ознакою статі, чи інших ознак, що 
можуть бути підставою для дискримі-
нації; 4) судді мають призначатися на 
посаду на постійний основі [8].

Порядок призначення на посаду 
судді також закріплений і  у Рекомен-
дації CM/Rec (2010) 12. Рішення, які 
стосуються добору суддів, мають ґрун-
туватися на об’єктивних критеріях, які 
попередньо визначені законом чи ком-
петентними органами влади (п. 44). Ор-
ган влади, який приймає рішення щодо 
добору та підвищення суддів по службі, 
повинен бути незалежним від виконав-
чої та законодавчої влади (п. 46) [9].

У Висновку №  1 (2001) зазначено, 
що забезпечення судової незалежнос-
ті впливає практично на кожен аспект 
кар’єри судді: від навчання (підготов-
ки) до призначення на посаду, про-
сування по службі та участі в  дисци-
плінарних заходах. Висновком №  10 
(2007) рекомендовано у  призначенні 
суддів брати участь судовій раді, а не 
парламенту чи органам виконавчої 
влади (п. 48) [10]. 

Як справедливо стверджує В. Крав-
чук, конституційно-правові засоби 
оновлення складу суддівського спів-
товариства є  визначальним елемен-
том правового статусу суддів та пе-
редбачають використання механізмів 
призначення та виборності. В Україні 
після внесення змін до законодавства 
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про судоустрій та статус суддів перед-
бачено виключно процедуру призна-
чення на посади суддів [11, с. 391]. 

На думку Л. Скоморохи, від того, 
наскільки законодавець чітко і  юри-
дично грамотно викладе правову по-
зицію призначення суддів, буде зале-
жати як доля самої судової влади, так 
і доля всієї держави [12, с. 18].

Формування корпусу професійних 
суддів України С. Прилуцький роз-
глядає як динамічне явище, а  фор-
мування корпусу професійних суддів 
України визначає, як упорядкований 
процес кадрового забезпечення судо-
вої влади, що включає правові меха-
нізми набуття та припинення суддями 
повноважень [13, с. 18].

Досліджуючи порядок та організа-
цію процесу формування суддівського 
корпусу, Л. Скомороха механізм реалі-
зації формування суддівського корпу-
су розуміє, як організаційно-правову 
діяльність відповідних органів щодо 
забезпечення створення професійно-
го суддівського корпусу України, який 
включає законодавчо встановлені фор-
ми, засоби, умови добору, підготовки 
кандидатів у судді, призначення та пе-
репідготовки і  підвищення кваліфіка-
ції суддів [12, с. 43]. При цьому дослід-
ниця у  процедурі призначення суддів 
вважає доцільним проведення заходів 
щодо стандартизації та вироблення 
єдиних підходів і методів формування 
суддівського корпусу [14, с. 44]. 

Порядок зайняття посади судді де-
тально врегульований розділом 4 За-
кону про судоустрій і статус суддів від 
02 червня 2016 року з наступними змі-
нами і  доповненнями [15], яким зро-
блено істотний крок у  напрямку упо-
рядкування добору та призначення на 
посади суддів. Громадянин України, 

який виявив бажання зайняти посаду 
судді, повинен відповідати вимогам 
чинного законодавства, що висува-
ються до кандидатів на посаду профе-
сійного судді.

Відповідно до ст. 70 Закону про 
судоустрій і  статус суддів добір та 
призначення на посаду судді здійс-
нюється у  встановленому порядку 
та складається з  відповідних стадій, 
а  саме: 1) рішення Вищої кваліфіка-
ційної комісії суддів України про ого-
лошення добору кандидатів на посаду 
судді з  урахуванням прогнозованої 
кількості вакантних посад суддів; 2) 
розміщення Вищою кваліфікацій-
ною комісією суддів України на своє-
му офіційному веб-сайті оголошення 
про проведення добору кандидатів на 
посаду судді. В  оголошенні має бути 
зазначено кінцевий термін подання 
документів до Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України, що не може 
бути меншим ніж 30 днів із дати роз-
міщення оголошення, а  також про-
гнозована кількість вакантних посад 
суддів на наступний  рік; 3) подання 
особами, які виявили намір стати суд-
дею, до Вищої кваліфікаційної комі-
сії суддів України відповідної заяви 
та визначених Законом документів; 
4) здійснення Вищою кваліфікацій-
ною комісією суддів України перевір-
ки відповідності осіб, які звернулися 
із заявою для участі в доборі, установ-
леним Законом вимогам до кандидата 
на посаду судді на основі поданих до-
кументів; 5) допуск Вищою кваліфіка-
ційною комісією суддів України осіб, 
які за результатами перевірки на час 
звернення відповідають установле-
ним Законом вимогам до кандидата 
на посаду судді, до участі у  доборі та 
складенні відбіркового іспиту; 6) скла-
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дення особою, допущеною до участі 
у доборі, відбіркового іспиту; 7) вста-
новлення Вищою кваліфікаційною 
комісією суддів України результатів 
відбіркового іспиту та їх оприлюднен-
ня на офіційному веб-сайті Вищої ква-
ліфікаційної комісії суддів України; 8) 
проведення стосовно осіб, які успішно 
склали відбірковий іспит, спеціаль-
ної перевірки в порядку, визначеному 
законодавством про запобігання ко-
рупції, з  урахуванням особливостей, 
визначених Законом; 9) проходження 
кандидатами, які успішно склали від-
бірковий іспит та пройшли спеціальну 
перевірку, спеціальної підготовки; от-
римання свідоцтва про проходження 
спеціальної підготовки; 10) складення 
кандидатами, які пройшли спеціальну 
підготовку, кваліфікаційного іспиту 
та встановлення його результатів; 11) 
зарахування Вищою кваліфікаційною 
комісією суддів України кандидатів 
на посаду судді за результатами ква-
ліфікаційного іспиту до резерву на 
заміщення вакантних посад судді, ви-
значення їх рейтингу, оприлюднення 
списку кандидатів на посаду судді, 
включених до резерву та рейтинго-
вого списку, на офіційному веб-сайті 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України; 12) оголошення Вищою ква-
ліфікаційною комісією суддів Украї-
ни відповідно до кількості вакантних 
посад судді у місцевих судах конкурсу 
на заміщення таких посад; 13) про-
ведення Вищою кваліфікаційною ко-
місією суддів України конкурсу на 
заміщення вакантної посади судді на 
основі рейтингу кандидатів, які взяли 
участь у такому конкурсі, та внесення 
рекомендації Вищій раді правосуддя 
щодо призначення кандидата на по-
саду судді; 14) розгляд Вищою радою 

правосуддя рекомендації Вищої ква-
ліфікаційної комісії суддів України та 
ухвалення рішення щодо кандидата на 
посаду судді; 15) видання указу Пре-
зидента України про призначення на 
посаду судді – у разі внесення Вищою 
радою правосуддя подання про при-
значення судді на посаду [15]. 

Висновки. Отже, більшість зазна-
чених вище стадій (рішення Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України 
про оголошення добору кандидатів на 
посаду судді з урахуванням прогнозо-
ваної кількості вакантних посад суд-
дів; розміщення Вищою кваліфікацій-
ною комісією суддів України на своєму 
офіційному веб-сайті оголошення про 
проведення добору кандидатів на 
посаду судді. В  оголошенні має бути 
зазначено кінцевий термін подання 
документів до Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України, що не може 
бути меншим ніж 30 днів із дати розмі-
щення оголошення, а також прогнозо-
вана кількість вакантних посад суддів 
на наступний  рік; подання особами, 
які виявили намір стати суддею, до 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України відповідної заяви та визна-
чених Законом документів; здійснен-
ня Вищою кваліфікаційною комісією 
суддів України перевірки відповідно-
сті осіб, які звернулися із  заявою для 
участі в доборі, установленим Законом 
вимогам до кандидата на посаду судді 
на основі поданих документів; допуск 
Вищою кваліфікаційною комісією суд-
дів України осіб, які за результатами 
перевірки на час звернення відповіда-
ють установленим Законом вимогам 
до кандидата на посаду судді, до уча-
сті у доборі та складенні відбіркового 
іспиту; встановлення Вищою кваліфі-
каційною комісією суддів України ре-
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зультатів відбіркового іспиту та їх оп-
рилюднення на офіційному веб-сайті 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України; проведення стосовно осіб, які 
успішно склали відбірковий іспит, спе-
ціальної перевірки в порядку, визначе-
ному законодавством про запобігання 
корупції, з урахуванням особливостей, 
визначених Законом; зарахування Ви-
щою кваліфікаційною комісією суддів 
України кандидатів на посаду судді за 
результатами кваліфікаційного іспиту 
до резерву на заміщення вакантних 
посад судді, визначення їх рейтингу, 
оприлюднення списку кандидатів на 
посаду судді, включених до резерву та 
рейтингового списку, на офіційному 
веб-сайті Вищої кваліфікаційної ко-
місії суддів України; оголошення Ви-
щою кваліфікаційною комісією суддів 
України відповідно до кількості ва-
кантних посад судді у місцевих судах 
конкурсу на заміщення таких посад; 
проведення Вищою кваліфікаційною 
комісією суддів України конкурсу на 
заміщення вакантної посади судді на 
основі рейтингу кандидатів, які взяли 
участь у такому конкурсі, та внесення 
рекомендації Вищій раді правосуддя 
щодо призначення кандидата на поса-
ду судді) варто віднести до формаль-
них, в них визначальна роль належить 
Вищій кваліфікаційній комісії суддів 
України, але не варто вважати що все 
залежить виключно від неї. Адже пра-
вильність оформлення документів, 
поданих на конкурс, результати від-
біркових іспитів, відповідність зако-
нодавству про запобігання корупції 
залежать безпосередньо від претен-
дента на посаду судді. 

Кваліфікаційні стадії полягають 
у перевірці та реалізації кандидатами 
на посаду судді різних навиків, необ-

хідних для здійснення суддівських 
функцій. До кваліфікаційних стадій 
можемо віднести складання особою, 
допущеною до участі у доборі, відбір-
кового іспиту; проходження кандида-
тами, які успішно склали відбірковий 
іспит та пройшли спеціальну пере-
вірку, спеціальної підготовки, отри-
мання свідоцтва про проходження 
спеціальної підготовки; є  складення 
кандидатами, які пройшли спеціальну 
підготовку, кваліфікаційного іспиту та 
встановлення його результатів. 

Тож передбачений чинним зако-
нодавством порядок призначення 
судді на посаду є важливим елементом 
правового статусу судді, адже передує 
безпосередньому виникненню право-
суб’єктності судді.
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