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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО 

ФОРМУВАННЯ КОРПУСУ ПРОФЕСІЙНИХ СУДДІВ: 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД І ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ 

 

 

За результатами аналізу літературних джерел за проблемою [1–13] можна 

стверджувати, що: 

1. Виходячи із мультидисциплінарного підходу, практичні аспекти 

формування, функціонування і розвитку ефективної системної моделі добору і 

призначення, а також здійснення спеціальної (професійної) підготовки суддів (на 

демократичних засадах) займають особливе місце у правовій політиці і розбудові 

кожної держави як демократичної, правової та соціальної (1 аспект). 

2. Від особливостей формування і застосування критеріїв відбору 

кандидатів на посади суддів, системи оцінювання якості роботи суду (суддів) і 

суспільного контролю за якістю суддівського корпусу, а також від конституційно-

правових вимог залежить (безпосередньо) ефективне формування корпусу 

професійних суддів, якість судових рішень тощо, а у більш масштабному 

практичному аспекті і якісному рівні – дієвість механізму та системи стримувань і 

противаг (2 аспект). 

3. Ці 2-ва аспекти сьогодні є надзвичайно складними, актуальними і 

важливими, враховуючи реалії сьогодення і правові реформи в Україні, особливо – 

практичні питання і аспекти удосконалення суспільного контролю за якістю 
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суддівського корпусу в Україні, в процесі його становлення і подальшого розвитку, 

виходячи з моделі безперервного поліпшення формування корпусу професійних 

суддів. 

4. За сучасних умов стратегічного значення в аспекті формування 

суддівського корпусу і удосконалення гарантій незалежності суду та суддів в 

Україні набувають: 

а) особливі гарантії забезпечення професійних суддів у сфері їх правового 

статусу; 

б) спеціальні гарантії забезпечення професійних суддів при здійсненні 

правосуддя проти зовнішнього впливу (тиску). 

5. Досвід Франції, Грузії, Польщі, Німеччини, Хорватії, Сполучених Штатів 

Америки, Японії, Великої Британії, а також інших країн, доцільно врахувати при 

формуванні корпусу професійних суддів в Україні. 

6. У контексті здійснення спеціальної (професійної) підготовки кандидатів, 

які претендують на посади суддів, слід опиратися на положення Рекомендації 

Rec(2004)4 Комітету міністрів Ради Європи (далі – КМ РЄ) державам-членам про 

роль Європейської конвенції з прав людини в університетській освіті та 

професійній підготовці, ухваленої на 114-й сесії КМ РЄ від 12.05.2004 р. 
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