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Важливість урахування ґендерного 
критерію при розподілі суддівського 

навантаження та визначенні 
спеціалізації судді з розгляду певної 

категорії справ 
 

Бджжандодфлм, пакд взкмлалля 
пікдилзт і кардозлпщкзт мбмв’яжків є 
ндоднмлмы гйя упніхлмї као’єоз ба-
гарщмт еілмк, тмфа мкоік ущмгм фмйм-
вікз в якмпрі ндодхкмгз ла хйяту гм 
као’єолмгм жомпралля лажзваырщ віг-
пурліпрщ у еілкз ракмгм ноаглдлля. 
Такзк фзлмк, апзкдроія пнозилярря 
кіе фмймвікакз ра еілкакз ндодхкмг 
гйя као’єолмгм гмпяглдлля йдезрщ у 
нймцзлі «лак лд гмвіояырщ»/«вмлз 
пакі лд ноаглурщ». На еайщ, ла пупні-
йщлм-прдодмрзнлмку оівлі лавдгдлі 
ґдлгдолі упралмвкз і одайщла нмвдгі-
лкз як еілмк, рак і фмймвіків, жмкодка 
цмгм «рдонзкмпрі» гм гзпкозкілауії 
нмяплыєрщпя пуфаплмы лзжщкмы ґдл-
гдолмы куйщруомы в пупнійщпрві. І 
тмфа мсіуіилм ґдлгдола лдпноавдгйз-
віпрщ кіе фмймвікмк і еілкмы каиед 
жлзкйа – бджйіф прдодмрзнів гмпі лд 
нмгмйалм.  

Пмпріилзи кмлсйікр кіе номсд-
піилзкз ра омгзллзкз, кардозлпщ-

кзкз мбмв’яжкакз роавкує ра взпла-
еує еілку-пуггы, нмомгеує у лдї 
кмкнйдкп взлз. Лзхд в мпраллі омкз 
нмпрунмвм омжвілфуєрщпя кіс ном 
жмбмв’яжалля кардоі бурз лдомжйуф-
лмы ж гзрзлмы ндохі омкз її езрря. 
Ндлайдела жбайалпмваліпрщ взкагає 
віг лдї првмоыварз вйаплу проардгіы 
омжукілля ж бмку омгзлз, вмглмфап 
нмомгеуыфз ндвлі продпз; боак лауі-
йдлмпрі ла ноауы ра ілхі лдгарзвлі 
лапйігкз лавдгдлмї пзруауії, а рмку 
вкажала номбйдка нмродбує одагувал-
ля ра взоіхдлля. 

Сдодг гмпйіглзків, кмроі рмока-
йзпя номбйдкарзкз воатувалля ґдл-
гдолмгм апндкру в пуггівпщкіи гіяйщ-
лмпрі ваорм жажлафзрз ноауі вірфзж-
лялзт ра жаоубіелзт вфдлзт-
ґдлгдозпрів – С. Аиважмвмї, Н. Алі-
цук, Н. Бмймрілмї, М. Буомкдлпщкм-
гм, О. Вмомлілмї, В. Гйзлялмгм, 
О. Дахкмвпщкмї, Л. Завагпщкмї, 
Л. Кмокзф, Н. Лавоілдлкм, І. Лавоіл-
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фук, К. Лдвфдлкм, Л. Лдмлрщєвмї, 
Т. Маоудлык, О. Марвієлкм, Т. Мд-
йщлзк,  Н. Оліцдлкм, Л. Пдрозхзлмї, 
Н. Пухкаощмвмї, С Пмйдлілмї, О. Ру-
глєвмї, З. Рмкмвпщкмї, Л. Скмйяо, 
Г. Тдодцдлка, М. Тмкахдвпщкмї ра 
ілхзт. 

Мдрмы галмї прарі є омжкозрря 
лдмбтіглмпрі воатувалля ґдлгдолмгм 
козрдоіы ноз омжнмгійі пуггівпщкмгм 
лавалраедлля ра взжлафдллі пндуіайі-
жауії пуггі ж омжгйягу ндвлмї кардгмоії 
пноав. Взкмлалля нмправйдлмї кдрз 
ндодгбафає ж’япувалля ноакрзфлзт 
кмейзвмпрди вкажалмгм воатувалля 
хйятмк влдпдлля вігнмвіглзт жкіл гм 
жакмлмгавпрва.  

За ракзт мбправзл омжгйялдкм 
лдмбтігліпрщ воатувалля ґдлгдолмгм 
козрдоіы ноз омжнмгійі пуггівпщкмгм 
лавалраедлля ра взжлафдллі пндуіайі-
жауії пуггі ж омжгйягу ндвлмї кардгмоії 
пноав.  

Так, кмдсіуієлр пуггівпщкмгм ла-
валраедлля – уд муілка пдодглщмгм 
мбпягу фапу, якзи взроафає пуггя ла 
пноаву ж кмкдлру її лагтмгедлля гм 
жавдохдлля її омжгйягу. Віл жабджнд-
фує мб’єкрзвлд взкіоывалля мбпягу 
омбмрз пуггі нмоівлялм ж номпрзк 
мбоатулкмк кійщкмпрі омжгйялурзт 
пноав [1]. 

На пщмгмглі в пугмвіи пзпрдкі 
Укоаїлз, ноз взжлафдллі кмдсіуієлрів 
лавалраедлля ла пуггы, жапрмпмву-
єрщпя нігтіг, якзи бажуєрщпя ла воа-
туваллі лд йзхд кмдсіуієлрів пкйаг-
лмпрі пноав, а ракме кмдсіуієлрів 
смокз уфапрі пуггі ноз омжгйягі 
пноавз ра кмдсіуієлрів агкіліпроарз-
влмї нмпагз (оіхдлля Рагз пуггів 
Укоаїлз віг 09 фдовля 2016 омку  
№46 «Рдкмкдлгмвалі нмкажлзкз пд-
одгліт взроар фапу ла омжгйяг пноав 
ра кмдсіуієлрів пкйаглмпрі пноав жа 
кардгмоіякз» [2] ра Накаж Ддоеавлмї 
пугмвмї агкіліпроауії Укоаїлз віг 19 
фдовля 2018 омку №317 «Пом жарвдо-
гедлля Загайщлмгм кйапзсікармоа 
пндуіайіжауіи пуггів ра кардгмоіи 
пноав» [3]). Такзи нігтіг є бійщх 
мбґоулрмвалзк ж рмфкз жмоу пноавдг-
йзвмпрі омжнмгійу лавалраедлля, оа-
жмк ж узк, вігпурліпрщ улісікмвалмї 

пзпрдкз впралмвйдлля ндодйіфдлзт 
взцд кмдсіуієлрів, правзрщ ніг пуклів 
имгм мб’єкрзвліпрщ як ракмгм.  

Коік ущмгм, у вігнмвіглмпрі гм 
Пмймедлля ном аврмкарзжмвалу пзп-
рдку гмкукдлрммбігу пугу, жбмоз пуг-
гів вігнмвіглмгм пугу каырщ ноавм 
взжлафарз кмдсіуієлр пкйаглмпрі ка-
рдгмоіи пугмвзт пноав, мпмбйзвмпрі 
омжнмгійу пугмвзт пноав ноз взкм-
лаллі пуггды ілхзт нмвлмваедлщ, лд 
нмв’яжалзт іж жгіиплдлляк ноавмпуг-
гя, кмдсіуієлр агкіліпроарзвлзт нм-
паг, кмдсіуієлр, цм воатмвує смоку 
уфапрі пуггі в омжгйягі пугмвмї пноа-
вз, рмцм, а ракме жкдлхзрз лавал-
раедлля цмгм омжгйягу пноав ла пу-
ггів, які мбіикаырщ агкіліпроарзвлі 
нмпагз в пугі абм взкмлуырщ ілхі 
мбмв’яжкз, лд нмв’яжалі жі жгіиплдл-
ляк ноавмпуггя (айд лд бійщх ліе ла 
60 % нмоівлялм ж лавалраедлляк 
ілхзт пуггів [4]). 

Кмдсіуієлрз смокз уфапрі пуггі 
ноз омжгйягі пноавз, цм вкіцуырщпя 
в вігнмвіглмку гмвіглзку є ракме 
гзсдодлуіимвалзкз нмкіе пугакз ра 
оіжлярщпя жа смокмы уфапрі ноз омжг-
йягі пноавз у якмпрі: «пуггі – гмнм-
вігафа» фз «гмймвуыфмгм мглммпмбм-
вм». 

І тмфа ноз взжлафдллі лавалра-
едлля ла пуггы воатмвуырщпя оіжлі 
кмдсіуієлрз, пакзи ваейзвзи – ґдл-
гдолзи, ла лаху гукку – рак і лд 
воатмвалм. Наявліпрщ гірди, оіжлмгм 
віку, гмкахліт мбмв’яжків, лдмбтіг-
ліпрщ гмгйягу жа нодпраоійзкз лдкіф-
лзкз барщкакз, ра в кілуі кілуів еіл-
как лдмбтіглзи фап гйя дйдкдлраолм-
гм гмгйягу жа вйаплмы жмвліхліпры, 
гаогдомбмк, ж уоатувалляк цд и сі-
жімймгіфлзт мпмбйзвмпрди еілмк вва-
еаєкм жа гмуійщлд жкдлхзрз пуггів-
пщкд лавалраедлля ла еілку-пуггы 
ла 10 % віг жагайщлмї кійщкмпрі пноав. 
Така узсоа лд бугд пзйщлм вігфур-
лмы гйя лавалраедлля фмймвіків-
пуггів, а пралд лагжвзфаилм нозєк-
лмы гйя номрзйделмї прарі. Дм пймва, 
жгіглм галзт Впдпвірлщмгм дкмлмкіф-
лмгм смоуку, еілкз у пдодглщмку 
ноауыырщ ла 50 твзйзл у гдлщ бійщ-
хд, ліе фмймвікз, нозфмку лдмнйафу-
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вала ноауя еілмк пралмвзрщ каиед 5 
гмгзл у гдлщ, в рми фап, як у фмймві-
ків – ніврмоз гмгзлз [5]. Цд еілуі 
жабзоарз гзрзлу іж пагмфка, рмку 
вмла лд кмед жарозкарзпя ла омбмрі, 
могаліжмвуварз гзряфд гмжвіййя і пвя-
ра, руобуварзпщ ном гзряфд таофувал-
ля ра нозбзоарз гзряфзи гаокзгдо в 
гмкі, тмфа у уди фап кмгйа б жаикарз-
пя пакмомжвзркмк ра пакммпвірмы. 

Такзк фзлмк номнмлуєкм Пмйм-
едлля ном аврмкарзжмвалу пзпрдку 
гмкукдлрммбігу пугу, жарвдогедлд 
Ріхдлляк Рагз пуггів Укоаїлз віг 26 
йзпрмнага 2010 омку № 30 іж мпрал-
лікз жкілакз і гмнмвлдллякз [4] у 
Рмжгійі 8 «Аврмкарзжмвалзи омжнмгій 
пугмвзт пноав кіе пуггякз» гмнмв-
лзрз: 

1) нулкр 11 лапрунлзк взжлафдл-
ляк «Ґдлгдолзи кмдсіуієлр» (ҐК) 
взкмозпрмвуєрщпя гйя кмозгувалля 
лавалраедлля ла пуггів, жмкодка жа-
прмпмвуєрщпя гм пуггів-еілмк (жа лая-
влмпрі гмпрарліт гйя рмгм нігправ – 
кмед бурз жапрмпмвалзк і гм фмймві-
ків). Кмдсіуієлр жайдезрщ віг рмгм 
пкійщкз у еілкз-пуггі гірди ла уроз-
каллі, якмгм вмлз віку, фз нмродбуырщ 
гмгаркмвмгм гмгйягу ра лаявліпрщ нод-
праоійзт барщків, цм нмродбуырщ ра-
кме ракмгм гмгйягу; имгм жлафдлля є 
мбдолдлм номнмоуіилзк (фзк кдлхд 
жлафдлля – рзк бійщхзи фап нозгійяє 
пуггя взкмлаллы мбмв’яжків, лд 
нмв’яжалзт ж бджнмпдодглік жгіиплдл-
ляк ноавмпуггя).  Пдодйік нігправ гйя 
жапрмпувалля ґдлгдолмгм кмдсіуієлру 
жарвдогеуєрщпя жбмоакз пуггів кме-
лмгм кмлкодрлмгм пугу ра имгм жла-
фдлля лд кмед бурз бійщхзк 10 %; 

2) нулкр 12 «Рмжоатмвуєрщпя км-
дсіуієлр пдодглщмжваедлмгм лавал-
раедлля гйя кмелмгм ж кмкндрдлрлзт 
пуггів ущмгм аврмкарзжмвалмгм омж-
нмгійу пноавз (КлпРп) жа смокуймы: 

  
 
 
 
гд: 
Кпк – кмдсіуієлр пкйаглмпрі ка-

рдгмоії (нігкардгмоії) омжнмгійдлмї 
пугмвмї пноавз; 

Ксу – кмдсіуієлр смокз уфапрі 
пуггі у омжнмгійдліи пноаві; 

Кан – кмдсіуієлр агкіліпроарзв-
лмї нмпагз пуггі в пугі ла фап омжнм-
гійу пноавз; 

 – пука кмдсіуієлрів агкіліпроа-
рзвлзт нмпаг кмелмгм ж кмкндрдлр-
лзт пуггів ущмгм аврмкарзжмвалмгм 
омжнмгійу пноавз, гмгавхз у фзпдйщ-
лзку оівлялля ҐК – ґдлгдолзи кмд-
сіуієлр. 

Вмглмфап, у кмлрдкпрі Взплмвку 
№ 15 (2012) Кмлпуйщрарзвлмї оагз 
євомндипщкзт пуггів прмпмвлм пндуіа-
йіжауії пуггів віг 5-6 йзпрмнага 2012 
омку [6] «пндуіайіжмвалзк пуггды» є 
пуггя, якзи ноауыє ж мбкдедлмы 
псдомы ноава (ланозкйаг, козкіла-
йщлд ноавм, пікдилд ноавм, дкмлмкіф-
лд ра сілалпмвд ноавм, ноавм ілрдйдк-
руайщлмї вйаплмпрі, кмлкуодлрлд ноа-
вм) абм омжгйягає пноавз, які прмпу-
ырщпя мкодкзт пзруауіи, які взлзка-
ырщ в мпмбйзвзт псдоат (ланозкйаг, 
нмв’яжалі ж пмуіайщлзк, дкмлмкіфлзк, 
пікдилзк ноавмк).  

Тдокіл «пндуіайіжауія» нмтмгзрщ 
віг йарзлпщкмгм пймва «species» – оіг, 
взг, оіжлмвзг; «specialis» – мпмбйз-
взи. У имгм пщмгмгліхлщмку жкіпрм-
вмку омжукіллі віл псмокувавпя нм-
оівлялм лдгавлм і нмтмгзрщ віг соал-
уужщкмгм «specialisation». 

Накз ракме лагмймхуєрщпя ла 
рмку, цм нмпріилд нозилярря лмвмгм 
жакмлмгавпрва, фз рм кіелаомглмгм, 
євомндипщкмгм фз лауімлайщлмгм, а 
ракме жкіла нодудгдлрлмгм ноава ра 
гмкрозлз омбйярщ ыозгзфлу лауку 
лдмпяелмы ра пкйаглмы. Врік, пуггі 
пкйаглм мтмнзрз впі псдоз ноава, в 
рми фап як пупнійщпрвм ра уфаплзкз 
номудпу взкагаырщ віг лщмгм цд бі-
йщхд номсдпімлайіжку ра дсдкрзвлм-
прі.  

Кардгмоія «пндуіайіжауія» пуггів 
ж омжгйягу ндвлзт кардгмоіи пноав  
бажуєрщпя ла жмпдодгедлмпрі ла ндв-
ліи гоуні ноавмвіглмпзл абм е взгу 
номудпуайщлмгм їт водгуйывалля. 

Сакд пндуіайіжауія омбмрз пуггів 
нмвзлла прарз жанмоукмы рмгм, цм 
вмлз каырщ гмпрарліи багае жлалщ ра 
гмпвігу в ндвліи мбйапрі ыозпноугд-
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луії. Дмпкмлайщлі жлалля ндвлзт нз-
ралщ в ноавмвмку нмйі нмйінхарщ 
якіпрщ оіхдлщ, які нозикаырщпя пуг-
гды. Сндуіайіжмвалзи пуггя прає 
бійщх кмкндрдлрлзк в ндвлзт псд-
оат, цм нмпзйыє аврмозрдр пугів, а 
жмпдодгедлля кардоіайів пноав в оу-
кат мбоалмї гоунз пндуіайіжмвалзт 
пуггів пнозяє єглмпрі ноавмвмї гуккз 
в пугмвзт оіхдллят і, як лапйігмк – 
жаномвагеуєрщпя ыозгзфла мглмжла-
фліпрщ. 

У пзйу взкмг фапрзлз 2 праррі 18 
Закмлу Укоаїлз «Пом пугмупроіи і 
праруп пуггів» у взнагкат, взжлафд-
лзт жакмлмк, а ракме жа оіхдлляк 
жбмоів пуггів вігнмвіглмгм пугу кмед 
жаномвагеуварзпя пндуіайіжауія пуг-
гів ж омжгйягу кмлкодрлзт кардгмоіи 
пноав [7], а віграк жаномвагедлля 
пндуіайіжауії в кіпудвмку пугі є лд 
мбмв’яжкмк, а ноавмк пугу, якд віл 
одайіжує фдодж жбмоз пуггів. 

Сндуіайіжауія пугмвмї гіяйщлмпрі 
кає жа кдру гмнмкмгрз пуггяк хйя-
тмк лдмглмоажмвмгм омжгйягу птмезт 
пноав нігіирз гм коацмгм омжукілля 
одайіи, цм нмв’яжалі іж взлзклдлляк 
пугмвзт пнмоів ла рдтліфлмку, пмуіа-
йщлмку абм дкмлмкіфлмку оівлят, і як 
оджуйщрар, взжлафзрз лаибійщх пноз-
ярйзвд оіхдлля, цм нігтмгзрщ пакд 
гм узт езррєвзт мбправзл. Сндуіайі-
жмвалзи пуггя, якзи мвмймгіває 
бійщх гйзбмкзкз жлаллякз в ндвліи 
пндуіайіжмваліи псдоі ноавмвзт жлалщ 
ра ноавмомжукілля жабджндфуварзкд 
куйщрзгзпузнйілаолзи нігтіг гм вз-
оіхдлля пніолзт нзралщ. Звіплм е, 
пндуіайіжауія жа оатулмк бійщхмї 
кмкндрдлрлмпрі в мжлафдліи псдоі 
ноава пнозяє нмкоацдллы дсдкрзв-
лмпрі ра мндоарзвлмпрі омжгйягу пу-
гмвзт пноав, бдоуфз гм увагз нмпріи-
лм жомпраыфу їт кійщкіпрщ. 

Сндуіайіжауія пуггів ж омжгйягу 
кмлкодрлзт кардгмоіи пноав взжлафа-
єрщпя оіхдлляк жбмоів пуггів вігнм-
віглмгм пугу іж омжоатулку омжнмгійу 
лд кдлхд гвмт пуггів ла мглу пндуіа-
йіжауіы. Ріхдлля нозикаєрщпя бійщ-
хіпры гмймпів ра кає взкмлуварзпя 
лавірщ у рмку взнагку, якцм пуггя 
баеає омжгйягарз ндвлу кардгмоіы 

пноав, а жбмоз нозикаырщ оіхдлля, 
цм лзлі имгм омбмра нмроібла ла іл-
хмку ланоякку. 

Помсдпіилі пуггі кмеурщ прарз 
пндуіайіжмвалзкз жа оатулмк оаліхд 
мрозкалмгм гм нозжлафдлля ла нмпа-
гу пуггі ыозгзфлмгм гмпвігу (омбмра 
ыозпрмк ла нігнозєкпрві, агвмкармк, 
номкуомомк, лмраоіупмк) абм жа оа-
тулмк гмпвігу пндуіайіжмвалмї гіяйщ-
лмпрі ж кмкдлру нозжлафдлля ла нм-
пагу пуггі.  

Оплмвлзкз ланоякакз пндуіайі-
жауії пуггівпщкмї гіяйщлмпрі  вваеа-
ырщпя: пікдилд ноавм ра ноавм прмпм-
влм лднмвлмйірліт; ноавм ілрдйдкруа-
йщлмї вйаплмпрі; гмпнмгаопщкд ноавм; 
пноавз ном балкоурпрвм; ряекі жйм-
фзлз; жапрмпувалля палкуіи. Закмлм-
гавпрвм Євомндипщкмгм Смыжу взжла-
фає лапрунлі пндуіайіжауії пуггів: пі-
кдилі пнмоз; пноавз віглмплм лднмв-
лмйірліт; агкіліпроарзвлі пноавз 
гдоеавз; ікігоауіилі пноавз прмпмвлм 
біедлуів; оатулкмві, віипщкмві, нмгар-
кмві,  роугмві/пмуіайщлі пнмоз; ж омж-
гйягу пійщпщкмгмпнмгаопщкзт гмгмвм-
оів, ж жатзпру ноав пнмезвафів, ж гоі-
блзт нмжмвів; цмгм жанмвірів ра пнаг-
кмвзт нзралщ; нзралщ, нмв’яжалзт ж 
нардлракз, кмніоаиракз, рмогмвзкз 
каокакз; ж омжгйягу ряекзт жймфз-
лів, лагйягу жа козкілайщлзк номва-
гедлля (лагалля гмжвмйу ла аодхр, 
жлярря ж калайів жв’яжку рмцм) ра 
взкмлалля взомків, урозкалляк ніг 
ваормы ра ілхі. 

У Взплмвку жажлафаєрщпя, цм у 
гдякзт взнагкат пндуіайіжауія гіяйщ-
лмпрі пуггів кмед и жахкмгзрз єглм-
прі пуггівпщкмгм кмонупу. Буває, цм у 
пуггів пкйагаєрщпя  воаедлля, цм 
їтля кмкндрдлрліпрщ ж ндвлзт нзралщ 
віглмпзрщ їт гм дйірлмї гоунз пуггів, 
які вігоіжляырщпя віг ілхзт. Такме у 
пуггівпщкмї пнійщлмрз смокуєрщпя 
гукка, цм гдякі пуггі є «пундо-
пуггды», абм, лавнакз, цм пуг – уд 
взкйыфлм рдтліфлзи могал, вігмкодк-
йдлзи віг гіиплмї пугмвмї пзпрдкз. У 
кілудвмку оджуйщрарі впд лавдгдлд 
кмед взйзрзпщ в боак пупнійщлмї гм-
віоз пугак, які вваеаєрщпя лдгмпрар-
лщм кмкндрдлрлзкз. 
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Так, взжлафдлля пндуіайіжауії пу-
ггів у Вапзйщківпщкмку кіпщкоаимл-
лмку пугі Кзївпщкмї мбйапрі жакілфз-
ймпя нмжмвмк пуггі гм пугу ж номтал-
ляк пкапуварз оіхдлля жбмоів пуггів 
вкажалмгм пугу віг 28 гоугля 2016 
омку ном омжнмгій їи гйя омжгйягу 
пноав іж козкілайщлмї пндуіайіжауії, 
агед гм ущмгм вмла омжгйягайа йзхд 
узвійщлі пноавз. Пігправмы жвдолдл-
ля гм пугу пуггя жажлафзйа рд, цм лд 
буйа пвмєфаплм нмвігмкйдла ном ном-
вдгдлля жбмоів (ндодбувайа ла йікао-
лялмку), а рмку лд жкмгйа вжярз 
уфапрщ у омбмрі могалу пакмвоягу-
валля ра внйзварз ла нозилярі оі-
хдлля [8]. 

Уоатмвуыфз лавдгдлд ваорм жа-
уваезрз, цм пндуіайіжауія пуггів ж 
омжгйягу пноав нмвзлла лмпзрз жба-
йалпмвалзи таоакрдо (лд лагрм вужщ-
кзи і лд гуед хзомкзи) воатмвуыфз 
мпмбйзвмпрі пуфаплзт пупнійщлзт 
ноавмвіглмпзлз ра пнозярз какпзка-
йщлм дсдкрзвлмку жгіиплдллы пугм-
фзлпрва, якіплмку омжгйягу пугмвзт 
пноав. 

Злмву е ракз, як і у взнагку іж 
взжлафдлляк лавалраедлля ла пуггы, 
взоіхдлля нзралля ном пндуіайіжауіы 
пуггівпщкмї гіяйщлмпрі жгіиплыєрщпя 
жакмлмгавудк бдж уоатувалля ґдлгдо-
лмгм апндкру. Накз номнмлуєрщпя, 
лагарз еілкак-пуггяк кмейзвіпрщ 
ндохмфдогмвмгм взбмоу пндуіайіжауії 

омжгйягу пугмвзт пноав, жайзхзвхз 
жа лзкз ноавм ла мбоалля номпріхзт 
їт кардгмоіи, взжлафзвхз фмймвікак-
пуггяк омжгйяг пкйаглзт козкілайщ-
лзт номвагедлщ хйятмк гмнмвлдлля 
вкажалмы лмокмы Тзнмвмгм Пмйм-
едлля ном жбмоз пуггів пугів жагайщ-
лмї ыозпгзкуії, жарвдогедлмгм оі-
хдлляк Рагз пуггів Укоаїлз № 45 
віг 04 фдовля 2015 омку [9], цм йягйм 
в мплмву Пмймедлля ном жбмоз пуг-
гів кмелмгм мкодкмгм пугу.  

Пігпукмвуыфз взцдлавдгдлд, 
нозтмгзкм гм взплмвку, цм могаліжа-
уіилм-ноавмві мплмвз жабджндфдлля 
гіяйщлмпрі пуггі лмпярщ бджґдлгдолд 
жабаовйдлля, ноз жакмлмгавфмку им-
ку водгуйываллі жмвпік лд воатмвалм 
ндвлі нмродбз еілмк-пуггів (взтм-
валля гірди, тарлі мбмв’яжкз, гмгйяг 
жа праозкз омгзфакз рмцм), лдкає 
лаикдлхмї кмейзвмпрі ноз гмпроіи 
нмродбі якзкмпщ фзлмк жкдлхзрз 
пугмвд лавалраедлля, гдкйаоарзвлм 
гмнупкаєрщпя жкдлхдлля розваймпрі 
омбмфмгм гля, тмфа ла ноакрзуі одайі-
жуварз уд ноакрзфлм лдкмейзвм. А 
мред, нмродбує лмокарзвлмгм уоату-
валля ра водгуйывалля вкажалд нз-
ралля жагйя жабджндфдлля як якмпрі 
жгіиплдлля ноавмпуггя ра кмейзвмпрі 
номсдпіилмї одайіжауії еілмк-пуггів 
рак і взкмлалля лзкз пвмгм нмкйз-
калля «БУТИ ЖІНКОЮ». 
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Бмбомва Ю. Ю. Ваейзвіпрщ уоатувалля ґдлгдолмгм козрдоіы ноз омжнмгійі 

пуггівпщкмгм лавалраедлля ра взжлафдллі пндуіайіжауії пуггі ж омжгйягу ндвлмї 
кардгмоії пноав 

Срарры нозпвяфдлм алайіжу лдмбтіглмпрі воатувалля ґдлгдолмгм козрдоіы ноз 
омжнмгійі пуггівпщкмгм лавалраедлля ра взжлафдллі пндуіайіжауії пуггі ж омжгйягу 
ндвлмї кардгмоії пноав; взпймвйдлі ндвлі ноакрзфлі жауваедлля ра жомбйдлі лдмбтіглі 
взплмвкз цмгм угмпкмлайдлля ноавмвмгм жакоінйдлля ра ноакрзфлмї одайіжауії вкажа-
лмї номбйдкарзкз. Оплмвла увага жвдолдла ла кмейзвіпрщ жкдлхдлля пуггівпщкмгм 
лавалраедлля ла еілку-пуггы гм 10 вігпмрків віг жагайщлмї кійщкмпрі пноав жа лаяв-
лмпрі гйя рмгм оягу ндвлзт мбправзл ра лагалля еілкак-пуггяк ндохмфдогмвмгм вз-
бмоу пндуіайіжауії омжгйягу пугмвзт пноав, жайзхзвхз жа лзкз ноавм ла мбоалля 
номпріхзт їт кардгмоіи, взжлафзвхз фмймвікак-пуггяк омжгйяг пкйаглзт козкілайщ-
лзт фз-рм ілхзт номвагедлщ. Акудлр жомбйдлм ла ж’япувалля ноакрзфлзт кмейзвмп-
рди вкажалмгм воатувалля хйятмк влдпдлля вігнмвіглзт жкіл гм жакмлмгавпрва. 

Кйыфмві пймва: пуг, пуггя, пуггівпщкд лавалраедлля, пндуіайіжауія, гзпкозкіла-
уія, ґдлгдола лдоівліпрщ. 

 
 
Бмбомва Ю. Ю. Ваелмпрщ уфдра гдлгдолмгм апндкра ноз оапнодгдйдлзз пу-

гдипкми лагоужкз з мнодгдйдлзз пндузайзжаузз пугщз нм оаппкмродлзы мнодгд-
йдллми кардгмозз гдй 

Срарщя нмпвяцдла алайзжу лдмбтмгзкмпрз уфдра гдлгдолмгм апндкра ноз оапнод-
гдйдлзз пугдипкми лагоужкз з мнодгдйдлзз пндузайзжаузз пугщз нм оаппкмродлзы 
мнодгдйдллми кардгмозз гдй; вшпкажаллшд мнодгдйдллшд ноакрзфдпкзд жакдфалзя з 
пгдйалш лдмбтмгзкшд вшвмгш мрлмпзрдйщлм упмвдохдлпрвмвалзя ноавмвмгм жакодн-
йдлзя з ноакрзфдпкми одайзжаузз укажаллми номбйдкарзкз. Оплмвлмд влзкалзд 
мбоацдлм ла вмжкмелмпрщ укдлщхдлзя пугдипкми лагоужкз ла едлцзлу-пугщы гм 10 
номудлрмв мр мбцдгм кмйзфдпрва гдй ноз лайзфзз гйя рмгм ояга мнодгдйдллшт мб-
прмярдйщпрв з нодгмправйдлзя едлцзлак-пугщяк ндовммфдодглмгм вшбмоа пндузайз-
жаузз оаппкмродлзя пугдблшт гдй, мправзв жа лзкз ноавм ла зжбоалзд номпршт зт 
кардгмози, мнодгдйзв куефзлак пугщяк оаппкмродлзд пймелшт угмймвлшт рм йз 
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гоугзт номзжвмгпрв. Акудлр пгдйал ла вшяплдлзд ноакрзфдпкзт вмжкмелмпрди ука-
жаллмгм уфдра нурдк влдпдлзя пммрвдрпрвуыцзт зжкдлдлзи в жакмлмгардйщпрвм. 

Кйыфдвшд пймва: пуг, пугщя, пугдипкая лагоужка, пндузайзжаузя, гзпкозкзла-
узя, гдлгдолмд лдоавдлпрвм. 

   
 
Bobrova Yu. The importance of considering the gender aspect in the distribution 

of judicial duty and in determining a judge's specialization in considering a certain 
category of cases 

The article is devoted to the analysis of the need to take into account the gender 
aspect in the distribution of the judiciary burden and to determine the specialization of a 
judge in dealing with a specific category of cases; certain practical comments were made 
and the necessary conclusions were made regarding the improvement of the legal 
consolidation and practical implementation of this issue. The main attention is paid to the 
possibility of reducing the judicial burden on a female judge up to 10 percent of the total 
number of cases in the presence of certain circumstances for that and giving women 
judges the first choice of specialization in adjudicating cases, leaving them the right to 
elect their simple categories, identifying men Judges consider complex criminal or other 
proceedings. Emphasis is placed on clarifying the practical possibilities of this accounting 
by amending relevant legislation. 

Keywords: court, judge, judicial load, specialization, discrimination, gender 
inequality. 

 
 
 


