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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОЇ 
КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ СУДДІВ В УКРАЇНІ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ

Целью научной статьи является 
раскрытие общих положений деятельности 
Высшей квалификационной комиссии су-
дей Украины. Методами статьи составила 
совокупность современных методов и при-
емов познания объективной действитель-
ности, объединяющий как общенаучные, 
так и специальные методы познания. 
Основой исследования является диалекти-
ческий метод познания, согласно которому 
проблемы, рассматриваемые в диссертации, 
представлены в виде единства их социального 
содержания и юридической формы.

Результатами является рассмотрение 
различных подходов к раскрытию общих по-
ложений деятельности Высшей квалифика-
ционной комиссии судей Украины.

Высшая квалификационная комиссия 
судей Украины фактически выступает орга-
низатором и исполнителем кадрового отбора 
судей соответствующих судов и принимает 
промежуточные решения в процессе проведе-
ния отбора кандидатов на должности судей.

Сравнительный анализ ст. 92-94 За-
кона Украины «О судоустройстве и статусе 
судей» редакция действует до 06.11.2019 г. 
И ст. 92-94 обновленного Закона (действу-
ющая редакция с 07.11.2019 г. позволяет 
сделать следующие выводы об изменении 
статуса Высшей квалификационной комис-
сии судей Украины: Высшая квалификаци-
онная комиссия судей Украины является 
государственным коллегиальным судейским 
органом управления, в состав которой вхо-
дят уже двенадцать (в старой редакции было 
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шестнадцать) членов, которые назначают-
ся высшим советом правосудия на 4 года по 
результатам конкурса. Член Высшей квали-
фикационной комиссии судей Украины до-
лжен быть политически нейтральным.

Высшая квалификационная комиссия 
судей Украины для осуществления своих по-
лномочий имеет право истребовать и полу-
чать необходимую информацию от судей, 
судов, Государственной судебной админи-
страции Украины, органов судейского само-
управления, иных органов и учреждений в 
системе правосудия, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, 
их должностных лиц, предприятий, учреж-
дений, организаций независимо от формы 
собственности и подчинения, объединений 
граждан и отдельных физических лиц.

Ключевые слова: Высшая квалификаци-
онная комиссия судей, обязанности, полно-
мочия, права, судейский орган.

Постановка проблеми
У період набуття Україною ознак демо-

кратичної, соціальної, правової держави 
проблема кадрового забезпечення судової 
влади набуває особливого значення. У пра-
вовій державі суддям надається виключна 
роль, на відміну від інших гілок влади су-
дова влада надається судді особисто [3].

У  будь-якій  країні  завжди  було  акту-
альним  питання  здійснення правосуддя,  
а  отже,  і  питання  рівня  кваліфікації  суд-
дів.  Історично склалося,  що  в  Україні  ці  
питання  були  особливо  яскраво  вираже-
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ні,  і тому  зараз  треба  пильно  приділяти  
увагу  перевірці  кваліфікації суддівського  
корпусу,  її  підтриманню  і,  що  найголо-
вніше,  постійному підвищенню  професій-
ного  рівня  суддів.

Огляд останніх досліджень                      
та публікацій

На сьогодні  в  науковій  літерату-
рі практично  відсутні  дослідження,  які  
ґрунтуються  на  оновленому  законодав-
стві  у  сфері судоустрою  та  присвячені  
визначенню  ролей ВККСУ в організації  
роботи  судів.  

Окремі  аспекти  діяльності  ВККСУ 
досліджували  такі  вчені, як  А. Л. Бор-
ко,  В. Д. Бринцев,  О. В. Гончаренко,  
В. В. Долежан,  Р. В. Ігонін,  М. Г. Мель-
ник,  Л. М. Москвич,  І. В. Назаров, 
Ю. Є. Полянський, О. М. Терлецький та 
багато інших [9].

Метою статті є розкриття загальних 
положень діяльності Вищої кваліфікацій-
ної комісії суддів в Україні.

Виклад основного матеріалу
Вища кваліфікаційна комісія суддів 

України (далі - ВККСУ) — постійно ді-
ючий колегіальний орган у системі судо- 
устрою України, відповідальний за форму-
вання суддівського корпусу, переведення 
суддів, забезпечення їх належного кваліфі-
каційного рівня [8].

У своїй діяльності Комісія керується 
Конституцією України, Законом, Регла-
ментом ВККСУ та іншими нормативно-
правовими актами. Деталізація статусу, 
функцій та повноважень кваліфікаційної 
комісії передбачені Законом України (далі 
– ЗУ) «Про судоустрій і статус суддів» [8], а 
також Регламентом затвердженого рішен-
ням ВККСУ від 13.10.2016 року № 81/зп-
16 [4].

У зв’язку з прийняттям Верховною Ра-
дою України ЗУ від 16 жовтня 2019 року 
№ 193-ІХ «Про внесення змін до ЗУ «Про 
судоустрій і статус суддів»[4] та деяких за-
конів України щодо діяльності органів 
суддівського врядування» повноваження 
нинішнього складу ВККСУ припиняють-

ся. Президент підписав його 4 листопада, 
а 7 листопада він набув чинності. Вста-
новлено, що з дня набрання чинності цим 
Законом, повноваження членів ВККСУ 
припиняються та запроваджується новий 
порядок формування її нового складу, за 
яким призначення на посади 12 членів 
ВККС (кількість зменшено з 16 членів) 
здійснюватиме ВРП за результатами кон-
курсу. Протягом дев’яносто днів з дня на-
брання чинності Закону, ВРП формує но-
вий склад ВККСУ на підставі відкритого 
конкурсу. Члени ВККСУ призначаються 
та звільняються з посад за рішенням ВРП.

Основними засадами діяльності Ко-
місії є: верховенство права, законність, 
публічність,  політична  нейтральність,  
рівність  прав  учасників  засідань, колегі-
альність  ухвалення  рішень,  незалежність  
та  неупередженість, об’єктивність, повне 
з’ясування обставин, обов’язковість рі-
шень Комісії, право на оскарження рішень 
Комісії у передбачених Законом випадках 
[9].

Структура ВККСУ станом на вере-
сень 2020 року [2]:  1) Cекретаріат Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України;- 
2) Служба інспекторів; 3) Сектор плану-
вання та організаційної роботи секрета-
ріату Комісії; 4) Управління підготовки 
та проведення засідань Комісії; 5) Відділ 
підготовки засідань Комісії 6) Відділ про-
ведення засідань, контролю та обліку рі-
шень Комісії; 7) Департамент суддівської 
кар’єри; 8) Відділ по роботі з кандидата-
ми на посаду судді; 9) Відділ з питань про-
ведення перевірок; 10) Відділ методоло-
гічного забезпечення проведення іспиту; 
11) Відділ ведення суддівського досьє; 12) 
Відділ організаційного забезпечення про-
ведення іспиту; 13) Відділ забезпечення 
проведення регулярного оцінювання; 14) 
Відділ забезпечення організації переве-
день та конкурсу; 15) Відділ статистично-
аналітичної роботи; 16) Управління доку-
ментального забезпечення; 17) Відділ облі-
ку та реєстрації справ (документів) палати 
з питань добору і публічної служби суддів; 
18) Відділ опрацювання службової корес-
понденції; 19) Відділ обліку та реєстрації 
справ (документів) кваліфікаційної палати; 
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20) Сектор моніторингу виконання доку-
ментів; 21) Сектор архівного діловодства; 
22) Юридичне управління; 23) Відділ пра-
вової та нормотворчої роботи; 24) Відділ 
представництва інтересів Комісії в судах та 
інших органах влади; 25) Відділ по роботі 
з персоналом; 26) Фінансово-економічне 
управління; 27) Відділ бухгалтерського 
обліку та звітності; 28) Відділ планування, 
фінансового забезпечення та аналізу ви-
користання бюджетних коштів; 29) Управ-
ління інформаційних технологій; 30) Від-
діл технічного забезпечення; 31) Відділ 
супроводу програмного забезпечення;- 
32) Сектор технічної обробки документів; 
33) Відділ господарського та транспорт-
ного забезпечення; 34) Сектор договір-
них відносин та організації закупівель;- 
35) Відділ міжнародного співробітництва; 
36) Відділ видавничої діяльності та літера-
турного редагування; 37) Сектор з питань 
доступу до публічної інформації, прийому 
та звернень громадян; 38) Сектор патро-
натної служби Голови Комісії [2].

У складі Комісії діє кваліфікаційна па-
лата та палата з питань добору і публічної  
служби  суддів.  Голова  Комісії  та  заступ-
ник  Голови  Комісії  є головами цих па-
лат. Комісія виконує функції та здійснює 
повноваження [6]: 1) у пленарному складі 
з таких питань: обрання Голови Комісії і 
заступника Голови Комісії, які є головами 
палат, та секретарів палат Комісії; звіль-
нення  члена  Комісії  з  посади  [8]; внесен-
ня  подання  щодо  звільнення  з  посади  
члена  Комісії  [8]; ухвалення остаточного 
рішення по суті питання у випадку вине-
сення на розгляд Головою Комісії у разі 
наявності окремої думки двох або більше 
членів палати  Комісії,  які  брали  участь  
у  розгляді  питання  та  ухваленні  рішен-
ня відповідною палатою; організації діяль-
ності Комісії, її палат, колегій та секрета-
ріату; з  інших  питань,  що  стосуються  
всього  складу  Комісії,  та  у  випадках, 
визначених Законом; 2) у складі кваліфі-
каційної палати з питань: проведення ква-
ліфікаційного оцінювання; з інших питань 
за рішенням Комісії [6]; 3) у складі палати 
з питань добору і публічної служби суддів 
з питань: проведення добору кандидатів 

для призначення на посаду судді; внесен-
ня рекомендації про переведення судді 
відповідно до Закону, крім переведення 
як дисциплінарної санкції; з інших питань 
за рішенням Комісії [6]. Організаційне за-
безпечення діяльності Комісії здійснює се-
кретаріат. Комісією  можуть  бути  створені 
консультативні, дорадчі та інші допоміжні 
органи (ради, комісії, робочі групи тощо). 

ВККС України є державним колегі-
альним органом суддівського врядування, 
який на постійній основі діє у системі пра-
восуддя України. Вища  кваліфікаційна ко-
місія суддів є постійно діючим колегіаль-
ним органом судової  системи,  основним  
призначенням яких є кадрове забезпечен-
ня суддівського  корпусу  в  судах  загаль-
ної  юрисдикції, переведення суддів, за-
безпечення їх належного кваліфікаційного 
рівня. ВККСУ є юридичною особою, має 
печатку із зображенням Державного Гер-
ба України та своїм найменуванням, само-
стійний баланс та рахунки в органах Дер-
жавної казначейської служби України [8].

Слід зазначити,  що  їх  правовий  ста-
тус  зазнав  суттєвих змін  у  зв’язку із 
впровадженням конституційної  реформи  
2015–2019 рр.,  через  що  наукові дослі-
дження у цій сфері майже не проводилися.

Проведення в Україні  чергової  кон-
ституційної  реформи призвело до вне-
сення суттєвих змін до статусу  основних  
органів  кадрового  забезпечення судів 
загальної юрисдикції – ВККСУ. Зокрема,  
в  ЗУ  «Про внесення  змін до Конститу-
ції України (щодо правосуддя)» [5] було 
враховано майже всі рекомендації, надані 
органами Ради Європи (Парламентською 
Асамблеєю, Комітетом Міністрів, Євро-
пейським судом з  прав  людини,  Вене-
ціанською  комісією  тощо) щодо  прова-
дження  судової  реформи  в  Україні.

 7 листопада 2019 року набрав чиннос-
ті оновлений ЗУ «Про судоустрій і статус 
суддів» [4] редакція від 31.10.2019 р. Зо-
крема запроваджується новий порядок 
формування нового складу Вищої кваліфі-
каційної комісії суддів.

Статус Комісії визначається ЗУ «Про 
судоустрій і статус суддів» [8].  У  ч. 1  ст. 92  
оновленого  закону  України ВККСУ  ви-
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знається державним колегіальним орга-
ном  суддівського  врядування, який на 
постійній основі діє в системі правосуддя  
України  [8]. 

Не  можна  стверджувати,  що таке за-
конодавче формулювання є досконалим, 
однак із нього, принаймні, можна зробити 
деякі  висновки. По-перше, ВККСУ – це, 
передусім, державний колегіальний орган. 
По-друге, це орган судової влади й частина 
судової системи. По-третє, цей державний 
колегіальний орган  покликаний  здійсню-
вати  «суддівське врядування», що означає  
«управління»,  «розпорядження»,  «керів-
ництво» [1, с. 76]. Застосування законо-
давцем поняття «суддівське врядування»  
є  невипадковим,  адже  назвати ВККСУ 
органом суддівського самоврядування не 
можна, оскільки до її основного складу 
входять не тільки судді, а й представники 
інших органів та організацій. При цьому 
цей орган здійснює лише частину управ-
лінських функцій у судах. 

Як правильно зауважує О. М. Терлець-
кий, ВККСУ є  тим важливим органом у 
системі судоустрою держави, який  без-
посередньо  формує  судоустрій, готуючи  
професійних  суддів  і  наглядаючи  за по-
рядком  здійснення  правосуддя  [9].  Отже, 
ВККСУ є одним з органів  кадрового  за-
безпечення  суддівського корпусу  судів.   

Відповідно до ст. 94 ЗУ «Про судо- 
устрій і статус суддів» до складу ВККСУ 
входять дванадцять членів, що призна-
чаються  Вищою радою правосуддя (далі 
- ВРП) за результатами конкурсу строком 
на чотири роки, які є громадянами Укра-
їни, мають повну вищу юридичну освіту і 
стаж професійної діяльності у сфері права 
не менше п’ятнадцяти років, належить до 
правничої професії та відповідає критерію 
політичної нейтральності [8]. 

Член ВККСУ не може належати до по-
літичних партій, професійних спілок, бра-
ти участь у будь-якій політичній діяльнос-
ті. За членом ВККСУ, який є суддею або 
державним службовцем, на час здійснення 
повноважень зберігаються посада, місце 
роботи та статус. Такі члени ВККСУ на час 
здійснення повноважень відряджаються 
до Комісії. Члени ВККСУ, які є адвоката-

ми, на час виконання повноважень членів 
Комісії повинні зупинити адвокатську ді-
яльність та участь в органах адвокатського 
самоврядування [6].

 Член ВККСУ не має права суміщати 
свою посаду з будь-якою іншою посадою 
в органі державної влади або в місцевого 
самоврядування, органі суддівського, ад-
вокатського або прокурорського самовря-
дування із статусом народного депутата 
України, депутата Верховної Ради Авто-
номної Республіки Крим, обласної, район-
ної, міської, районної у місті, сільської, 
селищної ради, з підприємницькою ді-
яльністю, обіймати будь-яку іншу оплачу-
вану посаду, виконувати іншу оплачувану 
роботу або отримувати іншу винагороду, 
окрім винагороди члена ВККСУ (за ви-
нятком здійснення викладацької, наукової 
чи творчої діяльності та отримання вина-
городи за неї), також входити до складу 
керівного органу чи наглядової ради юри-
дичної особи, що має на меті одержання 
прибутку [6].

  На членів ВККСУ поширюються ви-
моги та обмеження, встановлені законо-
давством у сфері запобігання корупції.

  Особа, яка є власником акцій або во-
лодіє іншими корпоративними правами 
чи має інші майнові права або інший май-
новий інтерес у діяльності будь-якої юри-
дичної особи, що має на меті отримання 
прибутку, зобов’язана передати такі акції 
(корпоративні права) або інші відповід-
ні права в управління незалежній третій 
особі (без права надання інструкцій такій 
особі щодо розпорядження такими акція-
ми, корпоративними або іншими правами 
чи щодо реалізації прав, які з них виника-
ють) на час перебування на посаді члена 
ВККСУ. Член ВККСУ може отримувати 
відсотки, дивіденди та інші пасивні дохо-
ди від майна, власником якого він є [6].

  До складу ВККСУ не можуть бути при-
значені народні депутати України, члени 
Кабінету Міністрів України, голови судів, 
їх заступники, секретарі, голови судових 
палат, їх заступники, члени Ради суддів 
України, ВРП, Уповноважений Верховної 
Ради України з прав людини. До складу 
ВККСУ не можуть бути призначені осо-
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би, які притягалися до відповідальності за 
вчинення корупційного правопорушення [8].

 Не можуть бути членами ВККСУ:- 
1) особи, визнані судом недієздатними або 
обмежено дієздатними; 2) особи, які ма-
ють судимість, не погашену або не зняту 
в установленому законом порядку; 3) осо-
би, на яких протягом останнього року на-
кладалося адміністративне стягнення за 
вчинення правопорушення, пов’язаного 
з корупцією; 4) особи, які були членами 
ВККСУ або Вищої ради юстиції, ВРП; - 
5) особи, які обіймають адміністративні по-
сади у судах; 6) особи, які не відповідають 
вимогам цього Закону щодо несумісності 
з іншими видами діяльності та не усунули 
таку невідповідність протягом розумного 
строку, але не більш як протягом тридця-
ти днів із дня виникнення обставин, які 
призводять до порушення вимог щодо не-
сумісності [8]. 

  Члени ВККСУ повинні у своїй діяль-
ності та поза її межами дотримуватися 
найвищих стандартів етичної поведінки, у 
тому числі принципів та правил етики, які 
застосовуються до суддів [9].

  Перебування особи на посаді члена 
ВККСУ також несумісне із наявністю за-
борони такій особі обіймати посади, щодо 
яких здійснюється очищення влади в по-
рядку, передбаченому Законом України 
«Про очищення влади» [5].

Відповідно до ст. 93 ЗУ «Про судо- 
устрій і статус суддів» ВККСУ: 1) веде об-
лік даних про кількість посад суддів у су-
дах, у тому числі вакантних; 2) проводить 
добір кандидатів для призначення на по-
саду судді, у тому числі організовує про-
ведення щодо них спеціальної перевірки 
відповідно до закону та приймає кваліфі-
каційний іспит; 3) вносить до ВРП реко-
мендацію про призначення кандидата на 
посаду судді; 4) вносить рекомендацію про 
переведення судді відповідно до цього За-
кону, крім переведення як дисциплінар-
ної санкції; 5) визначає потреби у держав-
ному замовленні на професійну підготовку 
кандидатів на посаду судді у Національній 
школі суддів України; 6) затверджує за по-
годженням з ВРП форму і зміст заяви про 
участь у доборі кандидатів на посаду судді, 

анкети кандидата на посаду судді, порядок 
проходження спеціальної підготовки кан-
дидатів на посаду судді; 6-1) розробляє та 
подає на затвердження ВРП проекти по-
рядку складення відбіркового іспиту та 
методики оцінювання його результатів , 
порядку складення кваліфікаційного іспи-
ту та методики оцінювання кандидатів, по-
ложення про проведення конкурсу на за-
йняття вакантної посади судді , порядку та 
методології кваліфікаційного оцінювання, 
порядку формування і ведення суддівсько-
го досьє (досьє кандидата на посаду судді); 
7) проводить кваліфікаційне оцінювання; 
8) забезпечує ведення суддівського досьє, 
досьє кандидата на посаду судді; 9) бере у 
межах компетенції участь у міжнародному 
співробітництві, у тому числі встановлює 
зв’язки з іноземними закладами, установа-
ми та організаціями, проектами міжнарод-
ної технічної допомоги, є бенефіціаром, 
реципієнтом міжнародної технічної допо-
моги, головним розпорядником міжнарод-
ної допомоги від іноземних держав, банків 
і міжнародних фінансових організацій;- 
10) здійснює інші повноваження, визначе-
ні законом [8].

 ВККСУ для здійснення своїх повнова-
жень має право витребувати та одержува-
ти необхідну інформацію від суддів, судів, 
Державної судової адміністрації України, 
органів суддівського самоврядування, ін-
ших органів та установ у системі право-
суддя, органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, їх посадових 
осіб, підприємств, установ, організацій не-
залежно від форми власності та підпоряд-
кування, об’єднань громадян та окремих 
фізичних осіб. Ненадання такої інформа-
ції на вимогу Комісії має наслідком відпо-
відальність, установлену законом. Члени 
та уповноважені працівники секретаріату 
ВККСУ мають безпосередній доступ до 
автоматизованих інформаційних і довід-
кових систем, реєстрів та банків даних, 
держателем (адміністратором) яких є дер-
жавні органи або органи місцевого само-
врядування, користуються державними, 
у тому числі урядовими, засобами зв’язку 
і комунікацій, мережами спеціального 
зв’язку та іншими технічними засобами. 
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АНОТАЦІЯ 
Метою наукової статті є розкриття за-

гальних положень діяльності Вищої кваліфі-
каційної комісії суддів в Україні. Методами 
статті склала сукупність сучасних методів і 
прийомів пізнання об’єктивної дійсності, що 
поєднує як загальнонаукові, так і спеціальні 
методи пізнання. Підґрунтям дослідження є 
діалектичний метод пізнання, відповідно до 
якого проблеми, що розглядаються у дисерта-
ції, представлені у вигляді єдності їх соціаль-
ного змісту та юридичної форми. 

Результатами є розгляд різних підходів 
щодо розкриття загальних положень діяль-
ності Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України.

Вища кваліфікаційна комісія суддів Украї-
ни фактично виступає організатором і вико-
навцем кадрового  добору  суддів  відповідних 
судів та ухвалює проміжні рішення в процесі 
проведення добору кандидатів на посади суддів.

Порівняльний  аналіз  ст. 92–94  ЗУ «Про 
судоустрій і статус суддів» редакція чинна до 
06.11.2019 р. та  ст. 92–94  оновленого  Зако-
ну (чинна редакція з 07.11.2019 р. дає  підста-
ви зробити такі висновки щодо зміни статусу 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України 
є державним колегіальним суддівським орга-
ном врядування, до складу якої входять вже 
дванадцять (в старій редакції було шістнад-
цять) членів, які призначаються вищою ра-
дою правосуддя на 4 роки за результатами 
конкурсу. Член Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України повинен бути політично ней-
тральним.

Вища кваліфікаційна комісія суддів Укра-
їни для здійснення своїх повноважень має 
право витребувати та одержувати необхідну 
інформацію від суддів, судів, Державної судо-
вої адміністрації України, органів суддівського 
самоврядування, інших органів та установ у 
системі правосуддя, органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, їх поса-
дових осіб, підприємств, установ, організацій 
незалежно від форми власності та підпоряд-
кування, об’єднань громадян та окремих фі-
зичних осіб.

Ключові слова: Вища кваліфікаційна ко-
місія суддів,обов’язки, повноваження, права,  
суддівський орган.

Обробка інформації здійснюється членами 

та уповноваженими працівниками Комісії 
із дотриманням законодавства про захист 
персональних даних та забезпеченням та-
ємниці, що охороняється законом. Доступ 
до інформації, що містить державну таєм-
ницю, здійснюється в порядку, встановле-
ному законодавством про захист держав-
ної таємниці [6].  

  Порівняльний  аналіз  ст. 92–94  ЗУ 
«Про судоустрій і статус суддів» редакція 
чинна до 06.11.2019 р. та  ст. 92–94  оновлено-
го  Закону (чинна редакція з 07.11.2019 р. [4].

Висновки
Отже,  ВККСУ фактично виступає ор-

ганізатором і виконавцем кадрового  добо-
ру  суддів  господарських  судів та ухвалює 
проміжні рішення в процесі проведення 
добору кандидатів на посади суддів.

Порівняльний  аналіз  ст. 92–94  ЗУ 
«Про судоустрій і статус суддів» редакція 
чинна до 06.11.2019 р. та  ст. 92–94  оновле-
ного  Закону (чинна редакція з 07.11.2019 
р. дає  підстави зробити такі висновки 
щодо зміни статусу ВККСУ: ВККСУ є дер-
жавним колегіальним суддівським орга-
ном врядування, до складу якої входять 
вже дванадцять (у старій редакції було 
шістнадцять) членів, які призначаються 
ВРП на 4 роки за результатами конкурсу. 
Член ВККС України повинен бути полі-
тично нейтральним [4].
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SUMMARY 
The purpose of the scientific article is 

to reveal the general provisions of the High 
Qualification Commission of Judges in Ukraine. 
The methods of the article are a set of modern 
methods and techniques of cognition of objective 
reality, which combines both general and special 
methods of cognition. The basis of the study is 
a dialectical method of cognition, according to 
which the problems considered in the dissertation 
are presented in the form of unity of their social 
content and legal form.

The results are a review of different approaches 
to the disclosure of the general provisions of the 
High Qualifications Commission of Judges of 
Ukraine.

The High Qualification Commission of 
Judges of Ukraine actually acts as the organizer 
and executor of personnel selection of judges of 
the respective courts and makes interim decisions 
in the process of selection of candidates for judges.

Comparative analysis of Art. 92–94 of the 
Law “On the Judiciary and the Status of Judges”, 
the wording is valid until November 6, 2019 and 
Art. 92-94 of the updated Law (the current version 
of November 7, 2019 gives grounds to draw the 
following conclusions on the change of status of 
the High Qualification Commission of Judges of 
Ukraine: The High Qualification Commission 
of Judges of Ukraine is a state collegial judicial 
governing body There were sixteen members who 
are appointed by the High Council of Justice for 4 
years based on the results of the competition, and 
a member of the High Qualifications Commission 
of Judges of Ukraine must be politically neutral.

The High Qualifications Commission of 
Judges of Ukraine has the right to request and 
receive the necessary information from judges, 
courts, the State Judicial Administration of 
Ukraine, judicial self-government bodies, other 
bodies and institutions in the justice system, state 
authorities and local governments, their officials, 
enterprises, institutions, organizations, regardless 
of ownership and subordination, associations of 
citizens and individuals.

Keywords: High Qualification Commission of 
Judges, responsibilities, powers, rights, judicial 
body.

їни від 02.06.2016 № 1401-VIII. Відомості 
Верховної Ради України. 2016. № 28. Ст. 
532.

6. Про затвердження Регламенту Ви-
щої кваліфікаційної комісії суддів Украї-
ни»: Регламент Вищої кваліфікаційної ко-
місії суддів від 13.10. 2016 року N 81/зп-16.

7. Про очищення влади: Закон Укра-
їни від 16.09.2014 № 1682-VII. Відомос-
ті Верховної Ради України. 2014, № 44, 
ст.2041)  

8. Про судоустрій і статус суддів: За-
кон України від 02.06.2016 № 1402-VIII.
Відомості Верховної Ради України. 2016.  
№ 31.  Ст. 545.

9. Терлецький О. М. Вища кваліфі-
каційна комісія суддів та її роль в системі 
судоустрою // Матеріали ІІІ  Міжнародної  
наукової  Інтернет-конференції  «Інновації  
та  традиції  в  сучасній  науковій  думці».  
2012. 


