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УДК 342.95(477) DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1241385   Н.П. ХРИСТИНЧЕНКО,  професор кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань  Тернопільського національного економічного університету, доктор юридичних наук, доцент,  м. Тернопіль, Україна; e-mail: nkhrist@ukr.net;  ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ НОВОЇ СУДОВОЇ СИСТЕМИ  В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВОСУДДЯ В ДЕРЖАВІ N.P. KRISTINCHENKO,  Professor, Chair of Economic Security and Financial Investigations,  Ternopil National Economic University, Doctor of Law, Associate Professor,  Ternopil, Ukraine; e-mail: nkhrist@ukr.net; SOME FEATURES OF THE NEW JUDICIARY  FOR PROVIDING JUSTICE IN THE STATE  Постановка проблеми Актуальність даної теми є надзвичайно по-пулярною адже статус судді в рамках створення нової судової системи, визначається як засіб забезпечення правосуддя в державі. Керуючись практикою Європейського суду з прав людини відзначимо, що виконання судових рішень розглядається як невід’ємна частина судового розгляду в розумінні статті 6 Конвенції, тому забезпечення права на справедливий суд є одним із ключових задач яку потрібно досягти судовою реформою. У свою чергу, державою вже здійснено певні кроки до вирішення цієї проблеми. В тому числі, відповідно до судової реформи 2016 року, ініці-йованої Президентом України, відповідними змінами до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 02.06.2016 року [3]. Питанням адміністративного судочинства значну увагу приділяли такі вчені, як Н. Саліще-ва, яка розглядала місце адміністративного су-дочинства в адміністративному процесі часів СРСР [1], В. Сорокін, відомий дослідженням проблем адміністративного процесу [2], В. Сте-фанюк, який розкрив особливості судового адмі-ністративного процесу [3], Ю. Старилов з дослі-дженням засад адміністративної юстиції [4, с.107–108], І. Лукашук з дослідженням особли-востей права міжнародної відповідальності [5], І. Голосніченко та М.Ф. Стахурський, що досліди-ли сутність, зміст, принципи та особливості ад-міністративного процесу [6, с.120–122], Н. Янюк, предмет наукової розвідки якого становили осо-бливості адміністративного позову та адмініст-

ративної скарги в адміністративному судочинст-ві [7]. Нові тенденції також відображені у працях В. Авер'янова зі співавторами [8], А. Селіванова [9], В.В. Молдована [10], В.Г. Перепелюка [11, с.86–88] та ін. Певні засади судочинства отрима-ли належний розвиток й у працях зарубіжних вчених – наприклад, практику виконання судових рішень у ряді країн досліджували Роджер Перро (Roger Perrot), Казухіко Ямамото (Kazuhiko Yamamoto), Меліса К. Морс (Melissa C. Morse) та ін. [12].  Тому метою статті є висвітлення особливос-тей адміністративно-правових відносин, які ви-никають в процесі створення нової вітчизняної судової системи в частині призначення та дія-льності судді. Досягнення цієї мети передбачає вирішення таких завдань: аналіз особливостей вимог до суддів та провадження у справах щодо виконання судових рішень; пошук науково-обґрунтованих пропозицій та механізмів щодо покращення законодавства судової системи. Висвітлення деяких особливостей нової су-дової системи в забезпеченні правосуддя в державі пов’язане з потребою забезпечення виконання судових рішень. Окремим дискусій-ним положенням виступає й обов'язковість за-безпечення відповідальності за їх невиконання, що також регламентується різними видами пі-дзаконних нормативно-правові актів. Отже, у зв’язку з розгалуженістю підзаконних нормативно-правових актів існує проблема і в частині невиконання судових рішень. Таким чи-ном, Постанови Пленуму Вищого адміністратив-ного суду України, що визначають узагальнення 
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практики вирішення адміністративними судами спорів, які виникають у зв'язку з виконанням рі-шень суду про стягнення коштів, боржником за якими є державний орган або державна установа є уточнюючими документами, які мають більш вузьку спрямованість; їх функцією є доповнен-ня, уточнення, конкретизація вже прийнятих правових джерел.  Новації вітчизняного судового  законодавства Отже, прийняття ряду Законів та інших нор-мативних документів у сфері реформування судочинства, забезпечення атестації та визна-чення професійної компетентності органу суду, вироблення механізму функціонування судової влади, справедливого розгляду справ та своє-часного винесення судових рішень є гострою необхідністю сьогодення та надзвичайно актуа-льним питанням в рамках вимог суспільства. З прийняттям Закону "Про судоустрій і статус суддів" від 02.06.2016 р. відкрилися нові етапи до створення якісно нової моделі функціону-вання судової влади, згідно європейських стан-дартів та виконання задекларованих стратегіч-них заходів покладених в основу нормативного забезпечення судової реформи, який відкриває шлях для суспільного запиту на відкрите судо-чинство, справедливий суд, захист прав та інте-ресів громадян. З прийняттям Законів України "Про судо-устрій і статус суддів", "Про забезпечення права на справедливий суд", "Про відновлення довіри до судової влади в Україні" передбачені нові вимоги до оцінювання судей, що проводити-муться за критеріями професійної, особистої, соціальної компетентності, професійної етики та доброчесності.  Нові норми законодавства передбачають пе-рехід до триланкової судової системи та утво-рення Верховного Суду, у складі якого діяти-муть Велика Палата, функцією якої є уніфікація судової практики та вирішення юрисдикційних спорів в адміністративних, кримінальних та ци-вільних провадженнях, та чотири касаційні суди, функцією яких є розгляд справ в касаційному порядку. Тут неодмінно треба зазначити, що з прийн-яттям Закону про "Про судоустрій і статус суд-дів" визначені нові вимоги до кандидата на по-саду судді. Таким чином, через призму реформування судової системи, що спрямоване в напрямку європейських стандартів, є вимога введення в дію повною мірою судової системи, оскільки ба-

гато дискусій відбуваються на стадії законотво-рення в реалізації судової реформи в Україні. Отже, з аналізу тенденцій змін які відбулися внаслідок прийняття вищевказаних законів, ви-значимо позитивні його сторони: – проведена повна перестановка складу ква-ліфікаційних і дисциплінарних органів, а саме Ви-щої кваліфікаційної комісії та Вищої ради юстиції; – судді мають право обирати голів судів, що визначає основу щодо забезпечення незалежно-сті судової системи та повноцінного судочинства; – внесені зміни щодо визначення відповіда-льності суддів, що вчинили злочини або винес-ли незаконні рішення, і як наслідок визначено перелік дисциплінарних санкцій, що можуть бу-ти застосовані до суддів; – розпочато процес переатестації суддів; – створена Громадська рада доброчесності, яка сприяє Вищій кваліфікаційній комісії суду України у встановленні відповідності кандидата на посаду судді критеріям професійної етики та доброчесності; – визначена процедура відеозйомки судових слухань. Отже в процесі розвитку конституційних змін в частині правосуддя, всі вказані зміни є необ-хідними та важливими.  Також треба зазначити, що передбачені під-стави для звільнення судді з посади, що визна-чені ст.109 Закону України "Про статус судді та судоустрій" [13] і позначені як дисциплінарні стягнення стосовно судді. Отже, подання про звільнення судді з посади застосовується у разі: вчинення суддею істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтуван-ня обов'язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді; порушення суддею обов'язку підтверди-ти законність джерела походження майна (ч.8 ст.109). Однак механізму звільнення за даних підстав не передбачено. Також Законом визначено механізм запобі-гання корупції в судовій системі: подання декла-рацій доброчесності, родинних зв'язків, моніто-ринг способу життя судді та інші. Передбачено Законом України "Про судоустрій і статус суд-дів" визначені нові кваліфікаційні вимоги до ка-ндидата на посаду судді – громадянина України, не молодшого тридцяти та не старшого шістде-сяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права що-найменше п'ять років, володіє державною мовою та відповідає встановленим критеріям професій-ної компетентності, доброчесності та професійної 
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етики, обов'язковою вимогою до посади судді Верховного суду наявність 10-річного стажу на-укової роботи у сфері права або адвокатської діяльності. Закон запроваджує нові підходи до розподілу повноважень між органами суддівського вряду-вання. Дисциплінарні повноваження щодо суд-дів будуть передані до Вищої ради правосуддя, а ВККС України зосередиться на вирішенні ква-ліфікаційних питань, включаючи проведення кваліфікаційного оцінювання суддів, відкритих конкурсів на посади, спеціального навчання су-ддів тощо.  Такий підхід повністю відповідає європейсь-ким стандартам та неодноразово рекомендува-вся Венеціанською комісією, адже у Законі вра-ховані всі ключові рекомендації Венеціанської Комісії, які стосуються судоустрою та статусу суддів. Враховуючи, що прийняття вище вказаних законів є необхідним та вчасним, що визначали експерти Венеціанської Комісії, однак зазначи-мо, що ті зміни що відбулися, не перекривають недоліків, які все ж таки існують в судовій сис-темі і після реалізації судової реформи. Вважа-ємо що основними такими недоліками є недос-коналий механізм боротьби з корупційними проявами, оскільки здійсненої перевірки суддів загальної юрисдикції щодо ймовірного дисцип-лінарного проступку з боку судді, чи порушення ними присяги, не достатньо для очищення су-дової системи. Про це свідчить і те, що за ре-зультатами проведених перевірок було звільне-но лише декілька суддів. Процесу переатестації всіх суддів, що перед-бачена Законом "Про справедливий суд", бракує громадського контролю – на жаль громадяни не мають доступу до анкет суддів. Таким чином, звернення чи скарги громадян фактично не мо-жуть вплинути на рішення комісії щодо перепри-значення суддів. Тим більше, єдина санкція, яку передбачає експертиза перепризначення суддів, це направлення судді на перепідготовку. Також треба зазначити, що зі створенням Вищого антикорупційного суду як суду першої 

інстанції, щодо ряду суддів проводяться розслі-дування Національним антикорупційним бюро – це стосується тих справ, по яким були винесені злочинні рішення заангажованими суддями.  Тобто, проблема є нагальною та гострою, оскільки посадові особи суду, в особі суддів, як орган що здійснює правосуддя, порушують но-рми Конституції, а не захищають їх.  Взаємне прикриття в українській судовій сис-темі – це ще одна проблема, що гальмує рефо-рму. Так, одеський суддя О. Буран, звинуваче-ний в отриманні величезного хабара у розмірі 500 тисяч гривень (близько $20 тис.), відкрив вогонь по детективах Національного антикоруп-ційного бюро, що проводили обшук в його домі [14]. Проте, Рада суддів України кваліфікувала цей інцидент як підбурювання до самогубства: суддя, який стріляв у представників правоохо-ронних органів і втікав від них, був жертвою, до-веденою до самогубства діями Національного антикорупційного бюро. Зрештою одіозний суд-дя був затриманий і перебуває під вартою. Ця справа показує, що представники українських судів не готові визнавати злочини, скоєні їхніми колегами. На жаль, поборники старої судової системи стоятимуть до останнього, щоб відбі-лювати дії своїх колег і зберегти свої посади. Висновки Треба зазначити, що є нагальна необхідність відпрацювання більш чіткого визначеного меха-нізму відбору кандидатів на посаду суддів та оновлення критеріїв об'єктивного оцінювання кандидатів на заняття посад суддів й здійснення ними звітності та контролю незаангажованими й кваліфікованими органами. Разом із тим, важливим залишається питан-ня щодо належного ступеню довіри громадян до судової системи та законності винесення судо-вих рішень й обов'язковості їх виконання всіма органами державної влади та місцевого самов-рядування й пересічними громадянами. Тому головне завдання реформування судової сис-теми є досягнення довіри до судової системи і як призма довіра до органів державної влади. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Салищева Н. Г. Административный процесс в СССР. М. : Юрид. лит., 1964. 158 с. 2. Сорокин В. Д. Проблемы административного процесса. М. : Юрид. лит., 1968. 144 с. 3. Стефанюк В. С. Судовий адміністративний процес : монографія. Харків : Фірма "Консум", 2003. 464 с. 4. Старилов Ю. Н. Административная юстиция (теория, история, перспективы). М., 2001. 235 с. 5. Лукашук И. И. Право международной ответственности. М. : Волтерс Клувер, 2004. 432 с. 6. Голосніченко І. П., Стахурський М. Ф. Адміністративний процес : навч. посіб. / за заг. ред. Голосніченка І. П. К. : ГАН, 2003. 256 с.  
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