Питання-відповіді стосовно процедури реєстрації намірів
щодо участі у проходженні кваліфікаційного оцінювання
Питання

Відповідь

Яка мета реєстрації намірів щодо участі Реєстрація намірів проводиться з
у проходженні кваліфікаційного
метою, зокрема, виявлення суддів, які
оцінювання?
бажають пройти кваліфікаційне
оцінювання, планування графіка
проведення оцінювання суддів на
відповідність займаній посаді,
визначення спеціалізації, за якою судді
апеляційних і місцевих загальних судів
мають намір проходити оцінювання на
відповідність займаній посаді
(кримінальна або цивільна),
а також прогнозування та планування
роботи Комісії в частині реалізації
визначених їй законом повноважень
Які строки реєстрації намірів?

Строк реєстрації намірів наразі не
визначено.
Про завершення такої реєстрації буде
повідомлено на офіційному веб-сайті
Комісії

Чи є реєстрація намірів обов’язковою
для судді?

Ні, процедура реєстрації
не є обов’язковою для судді

Які наслідки реєстрації намірів?

Результати процедури реєстрації
намірів буде враховано при плануванні
роботи Комісії та графіків проведення
кваліфікаційного оцінювання

Чи буде Комісія призначати
оцінювання на відповідність судді
займаній посаді стосовно суддів, які не
зареєстрували свої наміри?

Непроходження процедури реєстрації
намірів не перешкоджає Комісії
призначити проведення стосовно судді
оцінювання на відповідність займаній
посаді

Чи буде Комісія допускати до участі
у конкурсі на зайняття вакантної
посади судді тих суддів, які не
зареєстрували свої наміри щодо участі

Непроходження процедури реєстрації
намірів щодо участі у проходженні
кваліфікаційного оцінювання, яка діє
з 21 липня 2017 року, або незазначення

у проходженні кваліфікаційного
оцінювання або не вказали про
наявність відповідного наміру при
реєстрації?

у ній про наміри взяти участь у
конкурсі на зайняття вакантної посади
судді
в іншому суді не перешкоджає судді
брати участь у конкурсі на зайняття
вакантної посади судді

Хто із суддів має проходити
кваліфікаційне оцінювання
на відповідність займаній посаді?

Таке оцінювання проводитиметься
стосовно суддів, які не проходили
первинне кваліфікаційне оцінювання
або оцінювання у межах конкурсу на
посаду судді в іншому суді того ж
рівня, в якому працює суддя, або
вищого за такий рівень суду

Які наслідки для кар’єри судді має
процедура кваліфікаційного
оцінювання на відповідність займаній
посаді?

Суддя, який підтвердив відповідність
займаній посаді, має право на
отримання суддівської винагороди у
розмірах, визначених Законом України
«Про судоустрій і статус суддів».
Непідтвердження відповідності судді
займаній посаді є підставою для
звільнення судді з посади за рішенням
Вищої ради правосуддя на підставі
відповідного подання Комісії.
Крім того, відповідно до абзацу
шостого пункту 13 розділу ІІІ
«Прикінцеві
та перехідні положення» Закону
України «Про Вищу раду правосуддя»
суддя, призначений на посаду строком
на п’ять років до набрання чинності
Законом України «Про внесення змін
до Конституції України (щодо
правосуддя)», повноваження якого
припинилися із закінченням строку,
на який його було призначено, може
бути призначений на посаду за умови
підтвердження відповідності цій посаді

Навіщо Комісія збирає інформацію про Кваліфікаційне оцінювання є
наміри суддів брати участь у конкурсах самостійною процедурою у випадку

на посаду судді в інших судах?

його проведення для підтвердження
відповідності судді займаній посаді.
Також кваліфікаційне оцінювання може
бути складовою конкурсу на зайняття
вакантної посади судді.
У разі підтвердження здатності судді
здійснювати правосуддя у суді рівня
суду, у якому він працює, або суді
вищого рівня у межах процедури
конкурсу на зайняття вакантної посади
судді, такий суддя вважається таким,
що підтвердив відповідність займаній
посаді судді.
Ураховуючи це, з метою попередження
проведення подвійного оцінювання
стосовно судді, а також для цілей
планування роботи Комісії питання
про намір брати участь у конкурсі на
посаду судді в іншому суді
передбачено формою реєстрації намірів

Яким чином зазначати інформацію про
стаж роботи, якщо він менше одного
року?

У формі реєстрації намірів необхідно
зазначати кількість наявних у судді
повних років відповідного стажу
на момент реєстрації таких намірів.
Якщо стаж роботи менше одного року,
необхідно зазначати 0

Чи необхідно зараховувати до стажу
роботи з розгляду відповідних
категорій справ стаж, який мав місце до
зайняття особою відповідної посади?

У розділі «Стаж роботи з розгляду
відповідних справ» необхідно
вказувати виключно стаж, який мав
місце у період перебування особи на
посаді судді

Чи є перебування судді у відпустці
по догляду за дитиною, стосовно якого
призначено кваліфікаційне оцінювання,
підставою для перенесення проведення
такого оцінювання?

Так, перебування судді у відпустці
по догляду за дитиною, стосовно якого
призначено кваліфікаційне оцінювання,
є підставою для перенесення
проведення такого оцінювання

За якою спеціалізацією
проводитиметься оцінювання на
відповідність займаній посаді стосовно
суддів місцевих загальних судів?

У формі реєстрації намірів судді
місцевих загальних судів повинні
зазначити спеціалізацію, за якою вони
мають намір проходити оцінювання
(кримінальна або цивільна).
Обрана спеціалізація повинна
відповідати розподілу справ у суді (за
наявності такого розподілу).
Остаточне визначення спеціалізації,
за якою суддя проходитиме
оцінювання, вирішуватиметься
Комісією при розгляді питання про
призначення кваліфікаційного
оцінювання

Якщо суддя місцевого або
апеляційного загального суду у формі
реєстрації намірів не обрав
спеціалізацію, за якою він має намір
проходити оцінювання, чи можна
змінити попередньо заповнену ним
форму?

Змінити попередню форму не можна.

Чи є поле «З урахуванням якої
визначеної для Вас у суді спеціалізації
(у разі визначення) Ви маєте намір
проходити кваліфікаційне оцінювання»
обов’язковим для заповнення суддями
апеляційних і місцевих загальних
судів?

Так, це поле є обов’язковим для
заповнення відповідною категорією
суддів. Судді апеляційних і місцевих
загальних судів, які його не заповнили,
можуть пройти процедуру реєстрації
намірів повторно

Запитання «Чи маєте Ви намір
протягом року взяти участь у конкурсі
на посаду судді місцевого суду (у разі
оголошення такого конкурсу)»
стосується конкурсу
на зайняття вакантної посади судді у
тому ж суді для суддів, повноваження
яких припинилися із закінченням
строку,
на який їх призначено, у розумінні
пункту 17 розділу ХІІ «Прикінцеві

Це запитання стосується намірів судді,
зокрема, повноваження якого
припинено у зв’язку із закінченням
строку, на який його було призначено,
взяти участь
у конкурсі на зайняття вакантної
посади
в іншому суді

Такі судді можуть пройти процедуру
реєстрації намірів повторно

та перехідні положення» Закону
України «Про судоустрій і статус
суддів»?
Чи заплановано у Комісії проведення
публічних заходів (роз’яснень)
стосовно процедури кваліфікаційного
оцінювання на відповідність займаній
посаді?

Так, відповідні заходи щодо
проведення такого оцінювання
заплановані
з вересня 2017 року.
Наразі будь-який бажаючий має
можливість ознайомитися з порядком
і методологією його проведення,
що є у відкритому доступі на
офіційному веб-сайті Комісії

