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ВИБОРНЕ НАЧАЛО ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ 
У ФОРМУВАННІ СУДДІВСЬКОГО КОРПУСУ

Останнім часом усе частіше лунає 
полеміка між представниками впливо-
вих політичних сил, посадовцями та 
іншими учасниками суспільного жит-
тя щодо найоптимальніших способів 
підтримання курсу, спрямованого на 
посилення гарантій незалежності суд-
дів, підвищення рівня довіри до судової 
влади з боку суспільства та викорінен-
ня усталених традицій впливу на суд-
дів. Забезпечення реалізації принципу 
верховенства права в умовах побудо-
ви правової держави, зміцнення неза-
лежності суддів і самостійності судів 
не можливе без підтримки цього про-
цесу суспільством. Доктрина поділу 
державної влади на три гілки не лише 
передбачає можливу гармонію та зба-
лансовану взаємодоповнюючу співпра-
цю між ними, а й зумовлює водночас 
певну конкуренцію. Спроби впливу на 
судову гілку влади можна спостерігати 
як у країнах сталої демократії, так і в 
тих, що взяли курс на побудову демо-
кратичних основ в організації держав-
ної влади. Дієвим механізмом запобі-
гання впливу інших гілок влади на суд 
має бути консолідація судової влади 
та її підтримка з боку громадянського 
суспільства. Ефективне функціонуван-
ня суду великою мірою залежить від 
формування високопрофесійного суд-
дівського корпусу. Особливої уваги 
за таких умов потребує питання про 
«виборне начало» під час формування 
суддівського корпусу. Виборність суд-
дів сьогодні може слугувати однією з 
демократичних підвалин формування 
вітчизняного суддівського корпусу.

Проблемні питання організації функ-
ціонування судової влади та створення 

ефективного механізму добору суддів 
на посади є предметом уваги багатьох 
поколінь вітчизняних і зарубіжних уче-
них. У наш час як у теоретичній, так і 
в практичній площині серед науковців 
невпинно зростає інтерес до пізнання 
демократичних основ формування суд-
дівського корпусу, у тому числі на ви-
борних засадах. Дослідженню вказаних 
актуальних питань присвятили увагу у 
своїх наукових пошуках такі вчені, як 
А.М. Бернюков, В.С. Бігун, І.С. Вла-
сов, Г.А. Джаншієв, В.В. Долежан,  
С.В. Ківалов, І.Є. Марочкін, Ю.Є. По-
лянський, Я.О. Попов, С.В. Прилуцький, 
Н.В. Радутна, Б.А. Страшун, О.А. Мі- 
шин, В.А. Туманов, В.Я. Фукс, Б.А. Фу- 
тей, В.І. Шмереміга та інші. Однак те-
оретична й практична значимість обра-
ної теми, недостатня розробленість та 
актуальність зумовлюють необхідність 
поглибленого дослідження.

Метою статті є вивчення актуаль-
них проблем добору суддів на посади 
в Україні та значення «виборного нача-
ла» у формуванні суддівського корпусу. 
Звернення до вітчизняних та іноземних 
наукових і законодавчих досягнень у 
сфері формування суддівського кор-
пусу, врахування аналізу юридичних 
проблем крізь призму сучасних гло-
балізаційних процесів обумовлюють 
необхідність формулювання сучасного 
напряму дослідження обраної пробле-
матики.

З проголошенням незалежності 
Україною взято курс на побудову де-
мократичної, соціальної, правової дер-
жави. У Конституції України [9] народ 
визнається носієм суверенітету та єди-
ним джерелом влади, закріплюються 

© Н. Слободяник, 2014



426

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2014/6

гарантії здійснення народовладдя, про-
те на сьогодні не вдалося практично 
втілити в життя задекларовані поло-
ження повною мірою. Так, на думку 
С.В. Пєткова, для того щоб забезпечи-
ти реальні правові умови для найбільш 
повної реалізації народного волевияв-
лення, недостатньо лише законодавчих 
гарантій, а доцільно привести всі поса-
ди органів державної влади у відповід-
ність до традицій часів доби козацтва 
та зробити їх виборними. Автор зазна-
чає, що виборча система козаків виріз-
нялася демократичністю, а використан-
ня звичаю, який згодом перетворився 
на національну традицію, привело до 
розвитку могутньої козацької держави 
[12, с. 17].

Таким чином, заслуговують на ува-
гу позиції вчених, які наголошують на 
тому, що неабияке значення під час 
формування суддівського корпусу мають 
саме ідейні засади. Глибоке й ґрунтовне 
вивчення процесів становлення, органі-
зації та діяльності суду на різних істо-
ричних етапах дозволяє сформулювати 
певне бачення подальшої еволюції й 
удосконалення судової гілки влади. За-
гальновідомо, що навіть найбільш про-
гресивна ідея має як прихильників, так 
і критиків. Це стосується й питання про 
виборність суддів народом. Крізь приз-
му політико-правових і філософських 
поглядів виборність суддів розглядаєть-
ся як один зі способів реалізації «су-
дової демократії». Так, серед реальних 
форм і методів народовладдя в здійс-
ненні судової влади, на думку В.С. Бігу- 
на, можна розглядати народний суд (за 
умов виборності суддів) [2, c. 109].

Справедливо відзначав Г.А. Джан-
шієв, що «виборне начало» в суді – 
споконвічне начало в судоустрої. Це 
така заяложена істина, яка хоч із 
чуток відома всім, хто цікавиться іс-
торією законодавства [5, с. 73]. З’я-
совуючи, як глибоко в стародавню 
епоху сягає «виборне начало», автор 
відзначає, що ще за часів дії «Руської 
Правди» в окремих князівствах суддя 
відправляв правосуддя в присутності 
виборних мужів [5, с. 74].

Виборні мирові суди, створені в ході 
судових перетворень за реформою 1864 р.,  
були досить прогресивними та отримали 
чимало позитивних відгуків як із боку 
сучасників цієї реформи, так і з боку їх 
наступників. Так, на сторінках журна-
лу «Вісник Європи» в межах хроніки 
за десять років реформ 1861–1871 рр.  
відображено теоретичні положення, з 
огляду на які здійснювалось реформу-
вання виборних мирових судів. Відсто-
юючи теоретичну точку зору, укладачі 
судових статутів визнають раціональ-
ність застосування «виборного начала» 
під час заміщення суддівських посад та 
стверджують, що закріплення у свідо-
мості суспільства суду як справедливо-
го арбітра суспільних відносин вимагає 
від кандидатів на посаду судді і вищої 
юридичної освіти, і довіри населення. 
Тому призначення всіх суддів повинне 
відбуватися шляхом виборів місцевим 
населенням з осіб, які отримали юри-
дичну освіту та мають практичний дос-
від [4, с. 291].

У свою чергу В.Я. Фукс, аналізуючи 
теоретичне й практичне підґрунтя, на 
якому базувалися доводи захисників 
системи вибору народом «начальників 
і суддів», зауважував, що вибір поса-
дових осіб обумовлюється «теоретич-
но» далеко не однією «довірою», а й 
іншими, не менш суттєвими, умовами: 
формою правління, інтелектуальним і 
моральним розвитком виборців та тих, 
кого обирають, нарешті, властивістю 
тих обов’язків, які покладаються на об-
раних посадовців [18, с. 477].

У радянський період «виборність 
суддів» розглядається як конституцій-
ний принцип заміщення суддівських 
посад – одна з демократичних основ со-
ціалістичного правосуддя. Водночас ен-
циклопедичні джерела характеризують 
принцип виборності суддів як важливу 
гарантію незалежних суддів і підпоряд-
кування їх лише закону, що забезпе-
чує тісний зв’язок суду з громадські-
стю, залучення радянських громадян 
до здійснення правосуддя [19, с. 53].  
Порядок утворення всіх судів на заса-
дах виборності суддів і народних засіда-
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телів було врегульовано та відображе-
но в конституціях і законодавчих актах 
як на союзному, так і на республікан-
ських рівнях. Особливу увагу приділе-
но законодавчому закріпленню порядку 
організації виборів районних (міських) 
народних судів, які на теренах України 
проводилися згідно із Законом Україн-
ської РСР від 05.06.1981 р. № 2023-X 
«Про вибори районних (міських) народ-
них судів» [14].

Крім того, згідно зі статтею 35 Основ 
законодавства про судоустрій Союзу 
РСР, союзних і автономних республік 
[11], статтею 17 Закону Союзу PCP 
«Про судоустрій Союзу PCP, союзних 
і автономних республік» від 16.08.1938 
р. [13] судді та народні засідателі могли 
достроково позбавлятися своїх повно-
важень не інакше, як із відкликання 
виборців або органу, який їх обрав, або 
ж на підставі вироку суду щодо них, 
який набрав чинності.

На сучасному етапі виборність суд-
дів бачиться одним із демократичних 
шляхів формування суддівського кор-
пусу, що має підґрунтя як із теоре-
тичної й історичної, так і з практичної 
точок зору. Так, аналіз сутності аме-
риканського досвіду наділення суддів 
повноваженнями підтверджує «життєз-
датність» і дієвість механізму комплек-
тування суддівського корпусу шляхом 
виборності. Не вдаючись до детального 
аналізу систем формування суддівсько-
го корпусу в США (що не є завданням 
цієї статті), вважаємо за доцільне заува-
жити, що існує декілька способів добо-
ру на посаду суддів, а саме: вибори, що 
здійснюються законодавчим органом; 
призначення главою виконавчої влади 
з наступним затвердженням законо-
давчим органом; всезагальні вибори на 
основі партійних списків; всезагальні 
позапартійні вибори (незалежно від 
партійної приналежності); призначен-
ня, що здійснюється главою виконавчої 
влади на основі списку, підготовлено-
го незалежною комісією, з наступним 
затвердженням шляхом прямих вибо-
рів («міссурійський метод») [3, с. 13]. 
Найбільш ефективною видається «си-

стема Міссурі», яка поєднує найкращі 
елементи виборчої системи та системи 
призначення суддів на посади.

Пошук найоптимальніших шляхів 
державного будівництва в нашій дер-
жаві, що базуватимуться на певних 
ідейних началах та закладатимуть де-
мократичні цінності як у формуванні, 
так і у функціонуванні органів судової 
влади, потребує насамперед з’ясування 
проблем, які на цей час існують у судо-
вій системі. Так, на питання про те, які 
сьогодні маємо проблеми під час фор-
мування вітчизняного суддівського кор-
пусу, відповідь навіть пересічного гро-
мадянина буде переважно сповненою 
нарікань на бюрократизм, віднесення 
повноважень із питань призначення й 
обрання суддів на посади виключно до 
компетенції органів державної влади, 
надто низький рівень довіри до суду з 
боку суспільства тощо. І важко не по-
годитись з тим, що порядок формуван-
ня суддівського корпусу наразі є надто 
заформалізованим, недостатньо прозо-
рим, не враховує демократичні націо-
нальні традиції минулого, які ґрунту-
ються на принципі виборності, зокрема 
місцевих суддів.

Очевидно, що на цей час існують 
певні проблеми в роботі суду та фор-
муванні суддівського корпусу, однак 
неможливо не відзначити позитивні 
зміни в організації судової системи, 
серед яких назвемо впровадження ав-
томатизованої системи документообігу 
суду, автоматичного розподілу судових 
справ, підвищення ролі суддівського 
самоврядування тощо. Значна кіль-
кість суттєвих нововведень пов’язана з 
прийняттям Закону України «Про су-
доустрій і статус суддів» [17].

Відповідно до частини 2 статті 20 За-
кону України «Про судоустрій і статус 
суддів» у редакції Закону України «Про 
відновлення довіри до судової влади в 
Україні» голова місцевого суду, його 
заступник, голова апеляційного суду, 
його заступники, секретарі палат апе-
ляційного суду, голова вищого спеціа-
лізованого суду, його заступники та се-
кретарі палат призначаються на посади 
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строком на один рік шляхом таємного 
голосування із числа суддів цього суду, 
проте не більше, як на строк повно-
важень судді. Голова місцевого суду, 
його заступник, голова апеляційного 
суду, його заступник, голова вищого 
спеціалізованого суду, його заступники 
призначаються на посади шляхом таєм-
ного голосування більшістю від кілько-
сті суддів, які працюють у відповідному 
суді [16].

Справедливо зауважити, що новий 
порядок заміщення адміністративних 
посад у суді на виборних началах має 
суттєві переваги. З огляду на те, що 
найкраще претендентів на адміністра-
тивні посади знають їх колеги в суді, 
саме така процедура організації й про-
ведення виборів на адміністративні 
посади в судах є виправданою та від-
повідає принципу незалежності судів і 
суддів.

Водночас дотриманню принципу не-
залежності суддів значною мірою спри-
ятиме вдосконалення в подальшому 
процедури добору суддів на посаду. По-
зитивними положеннями Закону Укра-
їни від 05.06.2012 р. № 4874-VI «Про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо посилення гаран-
тій незалежності суддів» [15] є зміна 
процедурних питань обрання суддів, 
спрямованість на спрощення процесу 
обрання суддів, а також запроваджен-
ня можливості вчасного обрання судді 
до закінчення п’ятирічного строку його 
повноважень.

Таким чином, принагідно зауважи-
ти, що зі зміною життєдіяльності й роз-
витком суспільства відбувається також 
реформування судової системи, однак 
критика та нарікання з боку окремих 
представників громадськості на роботу 
суду все ж не зникає. Так, згідно з да-
ними Моніторингу незалежності судо-
вої влади, проведеного Центром суддів-
ських студій у 2012 р., значно знизився 
рівень довіри громадян до українського 
правосуддя. Серед факторів, які впли-
вають на цей показник, основними є 
відсутність стриманості у висловленні 
власних суб’єктивних думок щодо су-

дових рішень і суддів представника-
ми виконавчої та законодавчої влади, 
державними органами, представни-
ками засобів масової інформації тощо  
[10, с. 12]. Підвищення довіри грома-
дян до суду потребує підвищення рів-
ня соціальної відповідальності з боку 
представників влади, а також залучен-
ня народу до формування суддівського 
корпусу.

Аналіз теоретичних і практичних 
положень ідеї про можливість та до-
цільність добору суддів шляхом голо-
сування виборців в Україні породжує 
спектр суттєвих супутніх питань, по-
слідовно розглянувши які, нам легше 
буде усвідомити сутність і значення 
«виборного начала» у формуванні суд-
дівського корпусу та сформулювати об-
ґрунтоване розв’язання проблеми щодо 
виборності суддів (це політичний фарс 
чи демократичний крок задля форму-
вання справедливого та безстороннього 
суддівського корпусу?), яка останнім 
часом викликає жвавий інтерес із боку 
науковців і практиків. Розглянемо де-
тально такі питання.

Якою має бути національна мо-
дель формування суддівського кор-
пусу за умов добору суддів на по-
сади шляхом голосування виборців? 
Аналіз історичних традицій і сучасної 
юридичної думки, а також зарубіжного 
досвіду показує, що формування суд-
дівського корпусу на виборних засадах 
може бути реалізоване шляхом вибору 
суддів усіх судів або суддів місцевих 
судів. Так, з урахуванням особливос-
тей правової системи найбільш виправ-
даною та прийнятною в Україні вида-
ється можливість добору на виборних 
началах суддів місцевих судів.

Водночас, розглядаючи окремі ас-
пекти найефективнішого способу ре-
алізації принципу виборності суддів 
і втілення його на національному рів-
ні, Комісія з питань здійснення на-
родовладдя Конституційної асамблеї 
пропонує нову модель у відокремленні 
справ, які стосуються безпосередньо 
громадян за місцем їх проживання та 
законом закріплені за новим інститу-
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том правосуддя. Найбільш прийнятним 
видається Комісії з питань здійснення 
народовладдя Конституційної асамблеї 
закріплення в Конституції України ін-
ституту мирових суддів, які повинні 
отримувати право здійснювати право-
суддя в межах наданої компетенції піс-
ля обрання їх населенням на місцях на 
території України [7].

Яким має бути законодавче регу-
лювання порядку обрання народом 
на посаду судді? Одним із першочер-
гових завдань і пріоритетів правової 
держави є забезпечення ефективної ді-
яльності судової системи, у тому числі 
її реформування. Реалізація окремих 
демократичних положень у ході судо-
во-правової реформи, зокрема форму-
вання суддівського корпусу на вибор-
них засадах, потребує внесення змін до 
Конституції України та законодавчих 
актів із питань судоустрою, а також 
розроблення закону, який врегулював 
би порядок організації та проведення 
виборів суддів місцевих судів.

Чи не буде звужено правові умови 
для забезпечення принципу незалеж-
ності суддів за умов їх виборності? 
Привертає увагу той факт, що питання 
про необхідність обрання суддів наро-
дом постійно є предметом уваги різних 
впливових політичних сил (як опозиці-
йних, так і провладних) [1, с. 407–409]. 
Цим ще раз підкреслюється, що ідея ви-
борності суддів народом зберігає акту-
альність незалежно від спрямованості 
політичних переконань і настроїв. Так, 
питання про безпосереднє обрання суд-
дів народом відображається в передви-
борних програмах та законодавчих іні-
ціативах окремих народних депутатів 
України. Водночас Центр політико-пра-
вових реформ висловлює застереження 
щодо можливої політизації посади судді 
або залежності суддів від політичних і 
бізнесових кіл у разі запровадження 
виборності суддів [1, с. 409].

Однак, напевно, більше загроз не-
залежності суддів і судів існує під час 
формування суддівського корпусу за 
участі інших гілок влади, ніж за його 
виборності народом. Водночас оче-

видно, що представники суддівського 
співтовариства добре знайомі із ситуа-
цією, коли зайняття посади судді було 
унеможливленим через неукомплек-
тованість органів, які відповідають за 
формування високопрофесійного суд-
дівського корпусу (Вищої кваліфікацій-
ної комісії суддів України, Вищої ради 
юстиції, Верховної Ради України).

Чи не призведе процес формуван-
ня суддівського корпусу за умов ви-
борності народом суддів до політи-
зації суддівської посади? На перший 
погляд, комплектування суддівського 
корпусу шляхом виборності суддів – 
це мета, яку складно реалізувати в 
сучасних умовах, оскільки є великий 
ризик, що зайняття суддівської посади 
через вибори може бути значно запо-
літизованим, а саме поняття «кандидат 
на посаду судді» буде дещо схожим до 
поняття «кандидат у депутати». Однак 
такі припущення є завчасними, поза-
як вибори представницьких органів 
безпосередньої демократії (наприклад 
вибори народних депутатів) та вибори 
суддів є діаметрально протилежними за 
своєю сутністю.

Наприклад, беручи участь у виборах 
народних депутатів, які проводяться 
на політичній основі, виборець обирає 
певний напрям, течію суспільного роз-
витку й державного будівництва, який 
відображений у програмних цілях і меті 
окремої політичної сили. Під час перед-
виборної агітації допускаються полі-
тичні обіцянки, які народний обранець, 
прийшовши до влади, має реалізувати. 
У свою чергу виборець, зацікавлений 
у прогресивному розвитку суспільства, 
держави та покращенні свого власного 
добробуту, обирає того, хто, на його 
думку, спроможний гарантувати й ре-
алізувати названі прагнення як народу 
в цілому, так і кожного зокрема. Отже, 
виходить, що неабияке значення має 
добре організована та проведена пе-
редвиборча кампанія, злагоджена ко-
мандна робота, чітко сформульована 
програма, що відображає найгостріші 
проблеми суспільства, які є актуальни-
ми, потребують нагального вирішення 
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та, найголовніше, гарантій реалізації 
обіцяних покращень.

Водночас сутність виборів суддів є 
дещо іншою, оскільки виборець голосує 
за конкретного кандидата на посаду 
судді, який має як високий професій-
ний рівень, так і бездоганну репутацію 
й високі моральні якості. Що може обі-
цяти кандидат на посаду судді місцево-
го суду, окрім справедливого, об’єктив-
ного та безстороннього відправлення 
правосуддя? Ніхто не знає напевно, 
чи доведеться йому в подальшому ста-
ти учасником судового процесу. Суддя 
ж, усвідомлюючи, що народ має право 
його відкликати, буде дбати про пове-
дінку, яка відповідає закону та високо-
му званню судді.

Як зазначає С.В. Ківалов, щоб усе-
народне обрання суддів не стало мані-
пуляцією з грошима й засобами масової 
інформації, можна заборонити канди-
датам на посаду судді будь-які форми 
асоціювання з політичними партіями, 
оскільки за кваліфікованого кандидата 
на посаду судді повинні агітувати його 
репутація та ерудованість. Водночас 
С.В. Ківалов переконаний, що в разі, 
якщо кожний суддя повинен буде про-
йти обрання народом в тих територі-
альних межах, на які розповсюджуєть-
ся юрисдикція його суду, судді будуть 
залежними виключно від закону [8].

Хто та яким способом має інфор-
мувати населення про кандидатів 
на посаду судді? Виборці повинні бути 
обізнаними з відомостями про кандида-
тів, які претендують на зайняття поса-
ди судді в суді, що знаходиться в межах 
певної адміністративно-територіальної 
одиниці. Так, це можна владнати за-
конодавчим закріпленням за органами 
місцевого самоврядування повнова-
жень щодо інформування населення 
в межах територіальної громади про 
кандидатів на посаду судді за єдиною 
встановленою формою, яка допомогла 
б відобразити об’єктивні відомості про 
кандидатів на посаду судді.

Яким критеріям повинен відпові-
дати кандидат на посаду судді? На-
самперед кандидат на посаду судді має 

уособлювати всі критерії, передбачені 
чинним національним законодавством 
та міжнародними актами, серед яких 
вимоги як до професійної підготовки, 
так і до морально-етичних якостей. Ок-
рім того, привертають увагу критерії 
відбору й методи вивчення особисто-
сті кандидата на посаду судді в деяких 
зарубіжних демократичних державах. 
Так, О.М. Ведєрнікова, посилаючись 
на дані «Американської енциклопедії 
судової системи», зазначає, що крите-
рії «хорошого судді» включають неупе-
редженість під час вирішення справи, 
гарні теоретичні знання та великий 
досвід практичної (юридичної) діяльно-
сті, здатність думати й писати ясно, ло-
гічно, велику особисту чесність, гарне 
фізичне здоров’я та розумовий розви-
ток, судовий темперамент (врівноваже-
ність, ввічливість, комунікабельність, 
терпимість), здатність застосовувати 
судову владу розумно [3, c. 14].

Водночас під час добору суддів на 
посади значна увага приділяється та-
кож судовій філософії, що у вузькому 
розумінні розглядається як сукупність 
ідей і переконань, які передбачають, 
як саме суддя вирішуватиме справи.  
Наприклад, у США за умов призна-
чення або виборів суддів намагаються 
з’ясувати відповідну філософію судді 
[2, с. 103].

Яким має бути строк повнова-
жень виборного судді? Зважаючи на 
те, що незмінюваність суддів є однією 
з найважливіших гарантій забезпечен-
ня їхньої незалежності, судді повинні 
займати свої посади безстроково. Так, 
наприклад, у США (за умов виборності 
суддів) суддя займає посаду безстроко-
во, тобто «допоки веде себе бездоган-
но» («during good behavior»).

Хто та на яких підставах зможе 
звільнити з посади обраного народом 
суддю? Доцільно передбачити можли-
вість народу відкликати суддю в поряд-
ку та з підстав, виключно передбаче-
них законом.

Таким чином, на сьогодні вибор-
ність суддів вбачається як оптималь-
ний демократичний шлях формування 
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суддівського корпусу. Побудова наці-
ональної моделі реалізації виборності 
суддів народом повинна здійснюватися 
з урахуванням національного історич-
ного досвіду й досягнень зарубіжних 
країн у сфері формування суддівського 
корпусу.

З метою запобігання промахів і не-
доліків під час практичної реалізації цієї 
ідеї на національному рівні доцільно 
було би провести державно-правовий 
експеримент впровадження виборності 
суддів на місцевому рівні. Випробуван-
ня на практиці за державного сприян-
ня поряд із традиційними нових форм 
організації процесу формування суддів-
ського корпусу в межах певної адміні-
стративно-територіальної одиниці доз-
волить сформулювати низку висновків 
щодо можливого застосування в по-
дальшому набутого досвіду формуван-
ня суддівського корпусу шляхом вибор-
ності на всій території України.

Водночас, за справедливим твер-
дженням В.В. Долежана, необхідно 
пам’ятати, що одномиттєво перебудува-
ти судову систему та вирішити пробле-
ми, які не вирішувалися роками, а то 
й десятиліттями, неможливо. Потрібно 
поступово вирішувати проблеми. У су-
часних умовах це може вирішуватися 
шляхом впорядкування підбору кадрів 
на посади суддів і підвищення їх юри-
дичної відповідальності за сумлінне ви-
конання професійних обов’язків [6].

З огляду на викладене здійснено 
спробу з’ясувати лише деякі суттєві 
питання, пов’язані з необхідністю вдо-
сконалення порядку формування суд-
дівського корпусу, та окреслено шлях, 
яким може здійснюватися подальший 
розвиток вітчизняних судових установ. 
Так, під час судових перетворень осо-
бливу увагу має бути зосереджено на 
тому, щоб порядок добору суддів на по-
сади через вибори як форму народно-
го волевиявлення став дійсно прогре-
сивним і раціональним, а також тісно 
переплітався з гарантіями дотримання 
принципу незалежності судів і суддів 
та не призвів до ускладнення функціо-
нування судової системи.

Ключові слова: суддя, виборність 
суддів, судоустрій, статус судді, вимоги 
до кандидата на посаду судді.

У статті висвітлюються ак-
туальні проблеми формування суд-
дівського корпусу в Україні. Роз-
глядається питання щодо впливу 
політичних та інших факторів на 
ефективність формування суддів-
ського корпусу шляхом виборності. 
Розкрито проблемні питання, недо-
ліки та переваги формування суддів-
ського корпусу шляхом виборності. 
На цій основі окреслено основні на-
прями нових ініціатив у сфері рефор-
мування судової гілки влади.

В статье освещаются актуальные 
проблемы формирования судейского 
корпуса в Украине. Рассматривает-
ся вопрос о влиянии политических и 
других факторов на эффективность 
порядка формирования судейского 
корпуса путем выборности. Раскры-
ты проблемные вопросы, недостат-
ки и преимущества формирования 
судейского корпуса путем выборно-
сти судей. На этой основе очерчены 
основные направления новых иници-
атив в области реформирования су-
дебной ветви власти.

The article highlights topical prob-
lems of the formation of the judiciary 
in the Ukraine. It considers the influ-
ence of political and other factors on 
the effectiveness of the procedure on 
forming the judiciary by electing. It re-
veals current problems, disadvantages 
and benefits of forming the judiciary 
by electing judges. On this basis, it out-
lines primary areas of new initiatives 
in reforming of the judicial branch.
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