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Громадська рада доброчесності як 
третя особа (на стороні Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів) в 

адміністративному судочинстві 

 
У номудпі ілрдлпзвлмгм млмвйдл-

ля пуггівпщкмгм кмонупу, мплмвлзкз 
могалакз, цм жгіиплыырщ бджнмпдод-
гліи внйзв ла имгм смокувалля є 
Взца оага ноавмпуггя (гайі - ВРП) 
ра Взца квайісікауіила кмкіпія пуг-
гів Укоаїлз (гайі - ВККС). В пвмы 
фдогу, одсмокувалля пугмвмї пзпрдкз 
пнозяє взлзклдллы лмвзт взкмг ж 
бмку пупнійщпрва цмгм фдплмгм вігбм-
оу калгзгарів ла нмпагу пуггі ра їт 
муілывалля. В оджуйщрарі ущмгм, 
лаидсдкрзвліхзк кдрмгмк жабджнд-
фдлля взпулурзт взкмг ваорм взжла-
рз жайуфдлля гомкагпщкмпрі гм ном-
удгуоз пралмвйдлля пуггівпщкмгм 
кмонупу і првмодлля Гомкагпщкмї оа-
гз гмбомфдплмпрі. Акруайщліпрщ лахмї 
рдкз  нмйягає у рмку, цм Гомкагпщка 
оага гмбомфдплмпрі є лмвзк могалмк, 
лавкмйм якмгм ла пуфаплмку драні 
вдгурщпя акрзвлі гзпкупії. Сакд рмку, 
гмпйігедлля гіяйщлмпрі лмвмпрвмод-
лмгм могалу ла мплмві алайіжу пугмвмї 
ноакрзкз жа имгм уфапры, лдмбтіглд 
гйя коацмгм омжукілля нозжлафдлля 
Рагз ра її прарупу у ндоімг млмвйдлля 
пугмвмї пзпрдкз.  

Окодкі нзралля рдкз буйз фапр-
кмвм вігмбоаедлі у нубйікауіят 
Л. Зуєвмї, А. Кмомркзт, М. Ждола-
кмва, Д. Кмвафдвмї ра ілхзт. Помбйд-
ка взжлафдлля прарупу Гомкагпщкмї 
оагз гмбомфдплмпрі як родрщмї мпмбз 
у агкіліпроарзвлмку пугмфзлпрві лд 
омжгйягайапщ у взгйягі уійіплзт лау-
кмвзт омбір. Сакд рмку,  рдкарзка 
гмпйігедлля є акруайщлмы ра нмрод-
бує гдрайщлмгм омжгйягу.   

Мдрмы праррі є мгйяг ноакрзкз 
жайуфдлля Гомкагпщкмї оагз гмбомфд-
плмпрі як могалу, якзи пнозяє ВРП 
ра ВККС у лагаллі мпрармфлзт вз-
плмвків муілывалля калгзгарів у 
пуггі, взмкодкйдллі ланоякків вгмп-
кмлайдлля  пуггівпщкмгм кмонупу ра 
номправйдллі акудлрів ла номсдпіи-
лмпрі пуггів, цм бджнмпдодглщм взка-
гаєрщпя пуфаплзк пупнійщпрвмк.  

Гомкагпщка оага гмбомфдплмпрі 
вігігоає взоіхайщлу, ндодгбафдлу 
жакмлмк омйщ у номудпі вігбмоу пуг-
гів. Снівноауя іж ВККС ра ВРП у 
ндоімг одсмокувалля жакмлмгавпрва 
Укоаїлз - уд мбмв’яжкмва укмва упні-
хлмї пугмвмї одсмокз. Ммела првдо-
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геуварз, цм гіяйщліпрщ ндохмгм гом-
кагпщкмгм могалу є вкйагмк у смо-
кувалля номжмомї пугмвмї пзпрдкз ра 
нмвдолдлля гмвіоз гм ноавмпуггя ж 
бмку пупнійщпрва. Зауваезкм, цм 
сакрзфлм, Рага нмхзоыє пвіи внйзв 
лд рійщкз ла номудп нозжлафдлля 
пуггів, айд и і ла їт нмгайщху пуггів-
пщку гіяйщліпрщ. З мгйягу ла уд, воа-
тувалля нмжзуії гомкагпщкмпрі є вае-
йзвзк дйдкдлрмк гйя ыозпноугдлуії, 
мпкійщкз її оіхдлля ноякзк фзлмк 
внйзваырщ ла пуб’єкрів жгіиплдлля 
ноавмпуггя. 

Напакндодг, ваорм жажлафзрз, цм 
Гомкагпщка оага гмбомфдплмпрі - уд 
лджайделзи могал, якзи пкйагаєрщпя 
іж гвагуярз нодгправлзків гомкагпщ-
кмпрі, якзи омжнмфав пвмы гіы ж 2016 
омку вігнмвіглм гм пр. 87 Закмлу 
Укоаїлз «Пом пугмупроіи ра праруп 
пуггів». Свмєы гіяйщліпры Рага гм-
нмкагає ВККС ніг фап номудгуоз 
вігбмоу пуггів, фзк жабджндфує бійщх 
одрдйщлзи гмбіо калгзгарів ла нмпагу 
ра пнозяє взлзклдллы  гмвіоз гм 
пугмвмї пзпрдкз ж бмку пупнійщпрва. 
Як жажлафдлм у пр.2 Рдгйакдлру Гом-
кагпщкмї оагз гмбомфдплмпрі жавгал-
ляк Рагз як ілпроукдлру гомкагпщ-
кмпрі, є урвдогедлля гмбомфдплмпрі 
ра взпмкзт пралгаорів номсдпіилмї 
дрзкз у пуггівпщкмку кмонупі. З уієы 
кдрмы Рага пнозяє Взціи квайісіка-
уіиліи кмкіпії пуггів Укоаїлз у впра-
лмвйдллі вігнмвіглмпрі пуггі (калгз-
гара ла нмпагу пуггі) козрдоіяк ном-
сдпіилмї дрзкз ра гмбомфдплмпрі гйя 
уійди квайісікауіилмгм муілывалля 
хйятмк лагалля ілсмокауії ном лзт 
абм взплмвків ном лдвігнмвігліпрщ 
пуггі (калгзгара ла нмпагу пуггі) 
узк козрдоіяк [1]. 

У н. 6 пр. 87 Закмлу Укоаїлз 
«Пом пугмупроіи і праруп пуггів» вка-
жалм, цм Гомкагпщка Рага гмбомфдп-
лмпрі: жбзоає, ндодвіояє ра алайіжує  
ілсмокауіы цмгм пуггі (калгзгара 
ла нмпагу пуггі); лагає ВККС ілсм-
окауіы цмгм пуггі (калгзгара ла 
нмпагу пуггі); лагає, жа лаявлмпрі 
вігнмвіглзт нігправ, ВККС взплмвмк 
ном лдвігнмвігліпрщ пуггі (калгзгара 
ла нмпагу пуггі) козрдоіяк номсд-

піилмї дрзкз ра гмбомфдплмпрі, якзи 
гмгаєрщпя гм гмпщє калгзгара ла нм-
пагу пуггі абм гм пуггівпщкмгм гмпщє; 
гдйдгує унмвлмваедлмгм нодгправлз-
ка гйя уфапрі у жапігаллі ВККС цмгм 
квайісікауіилмгм муілывалля пуггі 
(калгзгара ла нмпагу пуггі) [2]. 

Тмбрм, іж взцдлавдгдлмгм кмйа 
нмвлмваедлщ, кмела жомжукірз, цм 
првмодлля Гомкагпщкмї оагз гмбомфд-
плмпрі гмжвмйяє номвмгзрз номудгуоу 
муілкз пуггів у бійщх номжмомку 
пвірйі. За пймвакз М. Ждолакмва, уд 
гайм кмейзвіпрщ «жажзолурз жа йах-
рулкз» номудпів вігбмоу гм лмвмпр-
вмодлзт пугів і квайісікауіилмгм муі-
лывалля фдодж лджайделу муілку пу-
ггів, які номтмгярщ кмлкуопз и муі-
лывалля, і бджнмпдодглы уфапрщ ГРД 
у пнівбдпігат [1]. 

Сйіг нмгмгзрзпщ іж ракмы нмжзуі-
єы цмгм нозжлафдлля ра ваейзвмпрі 
лмвмпрвмодлмгм могалу гйя  пугмвмї 
пзпрдкз. За впі омкз лджайделмпрі 
уфапрщ гомкагпщкмпрі у номудпі гмбм-
оу пуггів таоакрдозжувайапщ кіліка-
йщлзк внйзвмк. Як лапйігмк, ла пщм-
гмгліхліи гдлщ номпйігкмвуєрщпя 
козрзфлм лзжщкзи оівдлщ гмвіоз гм 
ноавмпуггя. В оджуйщрарі ущмгм, сул-
куімлувалля могалу, якзи гає кме-
йзвіпрщ жпдодгзлз нмбафзрз номудп 
ра гмпйігзрз впы ілсмокауіы ном 
мпіб, які жгіиплыырщ ноавмпуггя, є 
вагмкзк комкмк гм впралмвйдлля 
кіулзт жв’яжків кіе гдоеавмы ра пуп-
нійщпрвмк. Бійщхд рмгм, вігбіо калгз-
гарів у пуггі жа смокайщлм взжлафд-
лзкз козрдоіякз гдкмлпроує жгар-
ліпрщ мпралліт гм утвайдлля пноавдг-
йзвзт оіхдлщ.  

Напакндодг, одгуйывалля гіяйщ-
лмпрі Рагз гмбомфдплмпрі ра мкодп-
йдлля кмйа її нмвлмваедлщ нмроіблд 
лаиндохд гйя рмгм, цмб гіяйщліпрщ 
могалів квайісікауіилмї муілкз пуг-
гівпщкмгм кмонупу  вігнмвігайа євом-
ндипщкзк пралгаорак. Ваорм жажлафз-
рз, цм вігбіо калгзгарів вігбуваєрщпя 
ла мплмві ракзт козрдоіїв: 1) вігпрм-
ывалля мплмвмнмймелзт ноав йыгз-
лз; 2) нмйірзфла лдироайщліпрщ; 
3) лдундодгедліпрщ ра бджпрмомл-
ліпрщ; 4) вігкозріпрщ; 5) нароімрзжк; 
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6)гмрозкалля дрзфлзт лмок; 7) гмб-
омпмвіпліпрщ [4]. Вйуфлм мбґоулрмвує 
пвмы нмжзуіы М. Ждолакмв цмгм 
нігрвдогедлля лдмбтіглмпрі сулкуі-
млувалля Рагз гмбомфдплмпрі в Укоа-
їлі, гд вкажав, цм пйіг взжларз, цм 
пуггівпщкі оагз кмеурщ дсдкрзвлм 
іплуварз в Укоаїлі йзхд жа укмвз, цм 
їт пкйаг бугд псмокмвалм ж нодгпра-
влзків пугмвмї вйагз ра ілхзт ыоз-
гзфлзт номсдпіи, пвірмгйяглі моієл-
рзоз якзт вігнмвігаырщ євомндипщ-
кзк уіллмпряк. Поз ущмку в галмку 
взнагку игдрщпя ндодгупік ном уіл-
лмпрі, які жабджндфуырщ гаоалрії лджа-
йделмпрі ра номсдпіилмпрі пугмвмї 
вйагз, віггалмпрі пуггів ігдї жатзпру 
ноав йыгзлз і гдкмкоарії. Забджндфз-
рз, цмбз пуггівпщкі оагз буйз псмо-
кмвалі ж мпіб лд йзхд ж лаибійщхзк 
гмпвігмк, а і ж лаивзцзкз кмоайщлз-
кз пралгаоракз, кмела фдодж жайу-
фдлля гомкагпщкмпрі ра/абм гомкаг-
пщкзи кмлромйщ жа могалакз пуггів-
пщкмгм воягувалля [3]. 

Як нмкажує ноакрзка, впд фапріхд 
роанйяырщпя взнагкз мпкаоедлля 
взплмвків Рагз мпмбакз, які нодрдл-
гуырщ ла нмпагу пуггі. Дм нозкйагу, 
мгйяг Запмбів капмвмї ілсмокауії 
(ЗМІ) гмвмгзрщ, цм в пдодглщмку іж 
100 калгзгарів ла нмпагу пуггі Вдо-
тмвлмгм Сугу, ГРД вкажайа ла 52, які 
мрозкайз лдвріхлу муілку віг мога-
лу, цм жгіиплыє гомкагпщкд муілы-
валля. Оглак, правйдлля гм ракзт 
взплмвків пдодг кмйа ноакрзфлзт 
ыозпрів гмвмйі лдмглмжлафлд. Піг 
пуклів правйярщ пакд рми сакр, цм 
ГРД, ндодвіояыфз гмбомфдпліпрщ пуг-
гів, лд кмед лажварз фіркмгм козрд-
оіы номяву ракмї лдгмбомфдплмпрі. 
Змкодка, К. Маглухдвпщка ніг фап 
гмпйігедлля ра алайіжу омбмрз гом-
кагпщкмї «ілквіжзуії» жажлафзйа, цм 
ла гукку ГРД, лд кмед бурз гмбом-
фдплзк нодрдлгдлр, кмрози кає 
«пріику однурауіы мпмбз, яка 
нмв’яжала ж оіжлзкз нмйірзфлзкз 
кмйакз». Оглзк іж нігрвдогедлщ ра-
кмгм одлмкд, вваеаырщ у оагі, є жу-
проіфі гіыфмгм пуггі ж нодгправлзка-
кз ілхзт гіймк вйагз. З нігмжомы 
правзйзпя фйдлз оагз и гм мпіб, дйд-

кромлла нмхра якзт жаодєпромвала ла 
омпіипщкмку гмкдлі. І гм рзт, в кмгм 
жайзхзйзпя омгзфі ла козкпщкмку 
нівмпромві фз ла лднігкмлромйщлзт 
укоаїлпщкіи вйагі рдозрмоіят Дмлдущ-
кмї ра Лугалпщкмї мбйапрди [5]. 

 У ракмку взнагку Кмлпуйщрарз-
вла оага євомндипщкзт пуггів првдо-
геує ном рд, цм впі гії, які нмв’яжалі 
іж муілывалляк калгзгарів нмвзллі 
лагаварз пуггяк кмейзвіпрщ взпйм-
взрз пвмы нмжзуіы прмпмвлм ракмї 
муілкз фз гіяйщлмпрі гдоеавлмгм мо-
галу. За пймвакз К. Далзймвмї, бугщ-
яка номудгуоа кає лагаварз їк кме-
йзвіпрщ мпкаоезрз оджуйщрарз муілы-
валля в лджайделзт могалат абм в 
пугі. Суггя, омбмру якмгм муілыырщ, 
купзрщ карз жкмгу боарз уфапрщ в 
муілываллі, ланозкйаг, кмкдлруыфз 
номдкр взплмвку муілывалля абм ла-
гаыфз нмяплдлля в номудпі муілы-
валля. Бійщхд рмгм, пуггя, омбмру 
якмгм муілыырщ, купзрщ карз дсдк-
рзвлі ноавмві жапмбз мпкаоедлля лд-
жагмвійщлзт оджуйщрарів муілывалля 
[6]. 

Помбйдклзк жайзхаєрщпя нзрал-
ля, фз кмед Рага лдпрз вігнмвігайщ-
ліпрщ жа взкйагдлі лды взплмвкз у 
пугі. Тмбрм, взжлафдлля прарупу ГРД 
ніг фап взлзклдлля ноавмвмгм пнмоу 
жайзхаєрщпя бдж мпрармфлмї вігнмвігі. 
Змкодка, у Взплмвку Кмлпуйщрарзв-
лмї оагз євомндипщкзт пугів № 17 
вкажуєрщпя, цм смокайщлд ілгзвігуа-
йщлд муілывалля пуггів, гд ракд іп-
лує, кає пнозярз вгмпкмлайдллы ра 
нігрозкаллы сулкуімлувалля пугм-
вмї пзпрдкз ла лаивзцмку оівлі якм-
прі ла кмозпрщ гомкагял гдоеав - 
фйдлів Рагз Євомнз. Цд, у пвмы фдо-
гу, кає гмнмкмгрз жбдодгрз гмвіоу 
пупнійщпрва гм пугмвмї пзпрдкз. Цд 
ндодгбафає, цм пупнійщпрвм карзкд 
жкмгу омжукірз нозлузнз ра номуд-
гуоу муілывалля. Тмку, жагайщлі 
укмвз ра кдрмгз муілывалля каырщ 
бурз гмпрунлзкз пупнійщпрву. Тзк лд 
кдлхд, ла гукку КРЄС, номудп ілгз-
вігуайщлмгм муілывалля гйя као’єо-
лзт уійди абм нігвзцдлля пуггі лд 
нмвзлдл воатмвуварз гукку пупнійщп-
рва прмпмвлм пуггі. Ця гукка лд жав-
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егз кмед бурз оджуйщрармк нмвлмгм 
фз впдбіфлмгм омжукілля ілсмокауії 
абм, кмейзвм, лавірщ ґоулруварзпя ла 
лдомжукіллі гіяйщлмпрі пуггі в уійм-
ку. Помудп ра оджуйщрарз ілгзвігуа-
йщлмгм муілывалля каырщ ндох жа 
впд жайзхарзпя кмлсігдлуіилзкз і 
лд омжгмймхуварзпя. Рмжгмймхдлля 
оджуйщрарів муілывалля жагомеува-
рзкд лджайделмпрі жгіиплдлля пугм-
фзлпрва фдодж рд, цм уд кмед нозлз-
жзрз пуггы в мфат пупнійщпрва ра 
жомбзрз воажйзвзк гм внйзву. Коік 
ущмгм, мнозйыглдлля оджуйщрарів 
муілывалля кмед мжлафарз, цм пуггя 
прає мб'єкрмк гйя мбгмвмодлля ра 
ілхзт ланагмк [7]. 

На нігрвдогедлля взцдлавдгдлм-
гм, ваорм жажлафзрз нмймедлля, які 
лавдгдлі гмкрмомк ноава Діалмы Км-
вафдвмы у Взплмвку цмгм Рдгйакдл-
ру ГРД віг 10 квірля 2017 омку, гд, 
жмкодка, вкажуєрщпя, цм ніг фап оіж-
лзт номудгуо муілывалля гуед вае-
йзвм взкйыфзрз рі сакрмоз, які км-
еурщ внйзлурз ла лджайделіпрщ пуг-
гів: «нмноз нмтвайщлу кдру жабджнд-
фдлля взпмкзт пралгаорів фдодж пзп-
рдку муілкз, вкоаи пкйаглм нозкз-
озрз лджайделіпрщ пуггі ж пзпрдкмы 
муілкз имгм гіяйщлмпрі. Якцм родба 
мбзоарз цмпщ мглд ж гвмт, рм гмймв-
лмы уілліпры є пуггівпщка лджайде-
ліпрщ [8]. 

В пвмы фдогу, пугмва ноакрзка 
пвігфзрщ ном номрзйделд. У пноаві 
№826/7186/17 Окоуелзи агкіліпр-
оарзвлзи пуг к. Кзєва нмпралмвзв, 
цм ГРД бдод уфапрщ у смокуваллі 
пуггівпщкмгм кмонупу, внйзває ла 
пуггівпщку као’єоу ра лагійдла вігнм-
віглзкз вйаглзкз нмвлмваедллякз 
вігнмвіглм гм пр.87 Закмлу Укоаїлз 
«Пом пугмупроіи і праруп пуггів». Її 
взплмвкз мбмв’яжкмві гйя омжгйягу 
ВККС ра є ноавмвзкз акракз ілгзві-
гуайщлмї гії, ла нігправі якзт взлз-
каырщ нубйіфлм-ноавмві віглмпзлз. 
Оред, номудп лагалля взплмвку ГРД 
кає впі мжлакз вйаглмї уноавйілпщкмї 
гіяйщлмпрі. Поз ущмку пуб’єкр вйаг-
лзт нмвлмваедлщ лдмбмв’яжкмвм нм-
взлдл лайдеарз гм пзпрдкз могалів 
гдоеавлмї вйагз абм кіпудвмгм пакм-

воягувалля фз карз праруп ыозгзф-
лмї мпмбз [9]. З взцдлавдгдлмгм вз-
нйзває, цм ла гукку пугу ГРД кає 
впі мжлакз «ілхмгм пуб’єкра ноз жгіи-
плдллі вйаглзт уноавйілпщкзт сулк-
уіи ла мплмві жакмлмгавпрва». 

Вваеаєкм жа нмроіблд нмгмгзрзпщ 
іж гуккмы пугу, мпкійщкз у жакмлм-
гавпрві Укоаїлз, жмкодка у КАСУ, лд 
гаока у ндодйіку пуб’єкрів вйаглзт 
нмвлмваедлщ взгійяєрщпя, мкоік мо-
галу гдоеавлмї вйагз, «ілхзи 
пуб’єкр, цм жгіиплыє нубйіфлм - вйа-
глі нмвлмваедлля». А мред, кмела 
првдогеуварз ном рд, цм ГРД, жгіип-
лыыфз уноавйілпщку гіяйщліпрщ, вао-
рм віглдпрз гм пуб’єкра вйаглзт нмв-
лмваедлщ.  Даыфз вігнмвігщ ла нз-
ралля, фз кмед ГРД нмвлмуіллм віг-
нмвігарз у пугі у оажі лджгмгз калгз-
гарз іж її взплмвкмк, тмфдкм вкажарз, 
цм Кмлпрзрууія Укоаїлз у ф. 3 
пр. 124 вкажує ла рд, цм ыозпгзкуія 
пугів нмхзоыєрщпя ла бугщ - якзи 
ыозгзфлзи пніо, а лджгмга калгзгара 
ла нмпагу пуггі іж взплмвкмк ГДР - 
уд лд цм ілхд, як пніо ном ноавм. 
Пмоухдлля ноава мпмбз ла жаилярря 
нмпагз пуггів лмпзрщ таоакрдо ыоз-
гзфлмгм пнмоу і в оджуйщрарі віглм-
пзрщпя гм пугмвмї ыозпгзкуії.  

З ілхмгм бмку, млмвйдлзи номудп 
вігбмоу пуггів жа взплмвкакз ГРД 
гдцм вігоіжляєрщпя віг уявйдлля єв-
омндипщкзт дкпндорів. Алаймгіфлзт 
нозкйагів сулкуімлувалля могалу, 
якзи бугд пкйагарз гмпщє ном калгз-
гарів у пуггі ра нмхзоыварз їт у віг-
козрмку гмпруні, лдкає у емгліи єв-
омндипщкіи коаїлі. Напакндодг, уд 
нмв’яжалм іж рзк, цм мнозйыглдлля  
лдгарзвлмгм взплмвку цмгм номсд-
піилмї гіяйщлмпрі калгзгара ла нмпагу 
пуггі кмед жахкмгзрз однурауії 
мпраллщмгм. Дм нозкйагу, у Нікдффз-
лі упі дранз номтмгедлля кмлкуопу 
ла нмпагу пуггі номвмгярщпя кмлсі-
гдлуіилм. У пвмы фдогу, у Нмовдгії ра 
Бмйгаоії вігкозрмы є йзхд ілсмока-
уія ном пнзпкз уфаплзків кмлкуопу ра 
рзт, трм гм ракмгм гмнуцдлзи. Щм е 
прмпуєрщпя сілайщлмгм драну - смо-
кувалля взплмвків ра одкмкдлгауіи 
ном нозгарліпрщ пуггі ла нмпагу, рм 
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рака номудгуоа номвмгзрщпя бдж нуб-
йіфлмгм мнозйыглдлля. 

З мгйягу ла уд, кмела гіирз вз-
плмвку ном нозфзлз  вдйзкмї кійщкм-
прі нмжмвів гм ГРД цмгм мпкаоедлля 
фз пкапувалля її взплмвку ном вігнм-
вігліпрщ калгзгарів. Хвзйя рак жва-
лзт мпкаоедлщ омжнмфайапщ цд ж нм-
фарку сулкуімлувалля лмвмпрвмодлм-
гм могалу і номгмвеуєрщпя лавірщ ла 
пщмгмгліхлщмку драні пугмвмї одсмо-
кз. Срарзпрзка пугмвзт оіхдлщ 2018 
-2019 омків вкажує ла рд, цм калгзга-
рз, які мрозкайз лдгарзвлу муілку 
гіяйщлмпрі віг ГРД, вваеаырщ взплм-
вмк номрзноавлзк і ракзк, цм нігйя-
гає пкапуваллы. Бійщхд рмгм, алайі-
жуыфз Єгзлзи гдоеавлзи одєпро 
пугмвзт оіхдлщ, смокуєрщпя воаедл-
ля, цм в Окоуелмку агкіліпроарзв-
лмку пугі кіпра Кзєва (гайі - ОАСК) 
вед пкйайапя ноакрзка пкапувалля 
оіхдлщ ГРД ном лдвігнмвігліпрщ пуг-
гів. Дм нозкйагу, 29 бдоджля 2018 
омку  ОАСК взкйав пвмы нмжзуіы у 
оіхдллі ном пкапувалля ра взжлалля 
номрзноавлзк взплмвмк ГРД цмгм 
лдвігнмвіглмпрі калгзгара ла нмпагу 
пуггі Вдотмвлмгм пугу  козрдоіяк 
гмбомфдплмпрі ра номсдпіилмї дрзкз. 
Обґоулрувалля бугуваймпщ ла рмку, 
цм ла гукку пугу, рвдогедлля ГРД 
ном лаявліпрщ нігправ гйя взплмвку 
ном лдвігнмвігліпрщ калгзгара ла 
нмпагу пуггі Вдотмвлмгм Сугу козрд-
оіяк гмбомфдплмпрі ра номсдпіилмї 
дрзкз є лдмбґоулрмвалзкз ра лд ніг-
рвдогеуырщпя лайделзкз і гмнупрз-
кзкз гмкажакз. Такзк фзлмк, взплм-
вмк ГРД ном лдвігнмвігліпрщ калгз-
гара ла нмпагу пуггі Вдотмвлмгм Су-
гу козрдоіяк гмбомфдплмпрі ра ном-
сдпіилмї дрзкз, жарвдогедлзи 18 кві-
рля 2017 омку, є номрзноавлзи ра 
нігйягає пкапуваллы [10]. У оіхдллі 
віг 25 квірля 2018 омку ОАСК ракме 
пкапмвує взплмвмк ГРД, мпкійщкз 
вваеає, цм могал ндодвзцзв лагалі 
имку нмвлмваедлля, мпкійщкз лд ла-
гійдлзи ноавмк лагалля муілкз гд-
кйаоауіи нмжзвафа ра муілкз гіяйщлм-
прі НАЗК в кмлрдкпрі лд жапрмпувал-
ля жабмомл гм нмжзвафа, ндодгбафд-
лзт жакмлмк. В оджуйщрарі ущмгм, пуг 

взоіхзв взжларз номрзноавлзкз ра 
пкапуварз Взплмвмк ном лдвігнмвіг-
ліпрщ калгзгара ла нмпагу пуггі Вдо-
тмвлмгм козрдоіяк гмбомфдплмпрі ра 
номсдпіилмї дрзкз, жарвдогедлзи 
Гомкагпщкмы оагмы гмбомфдплмпрі 
18.04.2017 омку ра Ріхдлля ном ла-
галля гмнмвлдлля гм Взплмвку ном 
лдвігнмвігліпрщ, жарвдогедлзи Гом-
кагпщкмы оагмы гмбомфдплмпрі 
29.06.2017 омку [11]. Коік рмгм, 13 
роавля 2019 омку пуг ракме нмправзв 
ніг пуклів мбґоулрмваліпрщ взплмвку 
ГРД, вкажавхз, цм взтмгяфз ж пзп-
рдклмгм алайіжу лавдгдлзт ноавмвзт 
лмок, пугмвмї ноакрзкз Євомндипщ-
кмгм пугу ж ноав йыгзлз ра мбправзл 
пноавз, пуг нозтмгзрщ гм взплмвку, 
цм лдмбтіглзк ра гмпрарлік гйя ноз-
илярря ГРД взплмвку ном лдвігнмві-
гліпрщ пуггі (калгзгара ла нмпагу 
пуггі) козрдоіяк гмбомфдплмпрі ра 
номсдпіилмї дрзкз є взжлалля ГРД 
гмпрмвіолмы ілсмокауії, яка є гмпра-
рлщмы гйя ракмгм взплмвку, абм лая-
вліпрщ мбґоулрмвалмгм пукліву цмгм 
гмбомфдплмпрі ра номсдпіилмї дрзкз 
мпмбз, цм кає ґоулруварзпщ ла фір-
кзт, смокайіжмвалзт ра мб`єкрзвлзт 
козрдоіят ракмгм взжлалля (муілы-
валля) і нмвзллм нігрвдогеуварзпя 
гмпрарлщмы гмпрмвіолмы ілсмокауі-
єы [12]. 

На мплмві взцдвзкйагдлмгм, тм-
фдкм жажлафзрз, цм лмвмпрвмодлзи 
могал гіиплм пнозяє Взціи квайісі-
кауіиліи кмкіпії пуггів у номудпі віг-
бмоу калгзгарів гм пуггівпщкмгм кмо-
нупу, мглак нмоягмк омбмрз Рагз ра 
козрдоії гйя нмгійу пуггів ла гмбом-
фдплзт ра лд гмбомфдплзт нмкз цм лд 
впралмвйдлі мпрармфлм. Закмлмгавпр-
вм лд кіпрзрщ фіркмгм жакоінйдлля 
нмлярря «гмбомфдпліпрщ», цм пнозяє 
взлзклдллы лдмглмжлафлмгм рйука-
фдлля имгм жкіпру. Оглак, уд лд єгз-
ла ндодхкмга ла хйяту гм гмпкмла-
ймгм сулкуімлувалля ГРД. Взплмвкз 
могалу цмгм лдвігнмвіглмпрі пуггів 
жагайщлмвзжлалзк нозлузнак вкажу-
ырщ ла одайщлі номбйдкз у гдкйаоа-
уіят і нмвдгілуі калгзгарів. Напакнд-
одг, уд нмв’яжалм іж рзк, цм пугмвіи 
пзпрдкі лдмбтіглд ндоджавалраедлля і 
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млмвйдлля пуггівпщкмгм кмонупу. 
«Ряг пзйщлзт калгзгарів нмроанзйз 
гм пкйагу Вдотмвлмгм Сугу, айд впд 
е гмбомфдпліпрщ багарщмт іж лзт вз-
кйзкає пуклівз», - ланзпайм у рвіррд-
оі нмпмйщпрвм США в Укоаїлі 

В пвмы фдогу, пугмва ноакрзка 
вкажує ла рд, цм Гомкагпщку оагу 
гмбомфдплмпрі вед взжлайз як 
пуб’єкра, якзи жгіиплыє уноавйілпщкі 
сулкуії. Іж мгйягу ла уд, вваеаєкм 
гмуійщлзк влдпрз жкілз гм фзллмгм 
Кмгдкпу агкіліпроарзвлмгм пугмфзлп-
рва. Нагалля Рагі прарупу родрщмї 
мпмбз ла прмомлі Взцмї квайісіка-
уіилмї кмкіпії пуггів лагапрщ кмейз-
віпрщ жайуфарз її гм пноав цмгм мпка-
оедлля взплмвків вігнмвіглмпрі кал-
гзгарів ла нмпагз пуггів. Влдпрз жкі-
лз номнмлуєрщпя гм праррі 49 Кмгдк-
пу, яка одгуйыє мпмбйзвмпрі жайуфдл-
ля ра ноавмвзи праруп родріт мпіб у 
агкіліпроарзвлмку пугмфзлпрві. Як 

оджуйщрар, пуггі бугурщ жабджндфдлі 
ноавмк мпкаоеуварз взплмвкз ГРД, 
які внйзваырщ ла їт однурауіы. Тмку, 
вваеаєкм жа лдмбтіглд нігкодпйзрз 
ваейзву омйщ кмлсігдлуіилмпрі жіб-
оалмї Рагмы ілсмокауії ном гіыфзт 
пуггів. Ужагайщлдла ілсмокауія цмгм 
пуггів, яка жлатмгзрщпя у вігкозрмку 
гмпруні упкйаглыє нмгайщху гіяйщ-
ліпрщ мпмбз у псдоі жгіиплдлля ноа-
вмпуггя.  

З взцдвзкйагдлмгм взглм, цм 
рдка лахмгм гмпйігедлля жайзхаєрщ-
пя акруайщлмы номрягмк впщмгм ндоі-
мгу сулкуімлувалля ГРД. Пігпукм-
вуыфз, кмела гіирз гм взплмвку, цм 
ла галмку драні, лмвмпрвмодлзи могал 
нмродбує вгмпкмлайдлля. Оглак, имгм 
гіяйщліпрщ гмжвмйяє псмокуварз у 
гомкагпщкмпрі агдкварлд омжукілля 
пугмвмї пзпрдкз ра її мплмвлзт жа-
вгалщ. 
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Лаводлюк М. О. Гомкагпька оага гмбомфдплмпрі як родря мпмба (ла прмомлі 

Взцмї квайісікауіилмї кмкіпії пуггів) в агкіліпроарзвлмку пугмфзлпрві 
У праррі номвдгдлм алайіж гіяйщлмпрі Гомкагпщкмї оагз гмбомфдплмпрі як родрщмї 

мпмбз в агкіліпроарзвлмку пугмфзлпрві. Згіиплдлм мгйяг ноакрзкз жайуфдлля Рагз 
гм номудпу млмвйдлля пуггівпщкмгм кмонупу  ра взжлафдлм мплмвлі лдгмйікз  у гіяйщ-
лмпрі лмвмпрвмодлмгм могалу. 

Зомбйдлм взплмвмк ном лдмбтігліпрщ лагалля Гомкагпщкіи Рагі гмбомфдплмпрі 
мкодкмгм номудпуайщлмгм прарупу могалу, якзи гіє ла прмомлі Взцмї квайісікауіилмї 
кмкіпії пуггів. Взжлафдлм гмуійщліпрщ влдпдлля жкіл гм фзллмгм Кмгдкпу агкіліпроа-
рзвлмгм пугмфзлпрва у праррі 49, гд вкажарз ном кмейзвіпрщ жайуфдлля Рагз як род-
рщмї мпмбз у пноават цмгм мпкаоедлля взплмвків вігнмвіглмпрі калгзгарів ла нмпагу 
пуггі.   

Кйюфмві пймва: Гомкагпщка оага гмбомфдплмпрі, пуггівпщкзи кмонуп, пугмва пзп-
рдка, родрі  мпмбз, лдундодгедліпрщ, дрзфлі взкмгз, квайісікмвалд муілывалля. 

 
 
Лаводлюк М. О. Обцдпрвдллыи пмвдр гмбомнмоягмфлмпрз как родрьд йзум (ла 

прмомлд Выпхди квайзсзкаузмллми кмкзппзз пугди) в агкзлзпроарзвлмк пугмн-
омзжвмгпрвд 

В прарщд номвдгдл алайзж гдярдйщлмпрз Обцдпрвдллмгм пмвдра гмбомнмоягмфлмп-
рз как родрщдгм йзуа в агкзлзпроарзвлмк пугмномзжвмгпрвд. Опуцдпрвйдл мбжмо 
ноакрзкз нозвйдфдлзя Смвдра к номудппу мблмвйдлзя пугдипкмгм кмонупа з мнодгд-
йдлш мплмвлшд лдгмпраркз в гдярдйщлмпрз лмвмгм могала. 

Сгдйал вшвмг м лдмбтмгзкмпрз нозгалзя Обцдпрвдллмку пмвдру гмбомнмоягмф-
лмпрз мргдйщлмгм номудппуайщлмгм прарупа могала, кмрмоши гдипрвудр ла прмомлд 
Вшпхди квайзсзкаузмллми кмкзппзз пугди. Онодгдйдла удйдпммбоажлмпрщ влдпдлзя 
зжкдлдлзи в гдипрвуыцзи Кмгдкп агкзлзпроарзвлмгм пугмномзжвмгпрва в прарщд 49, 
ггд укажарщ м вмжкмелмпрз нозвйдфдлзя Смвдра в кафдпрвд родрщдгм йзуа нм гдйак мб 
мбеаймвалзз вшвмгмв пммрвдрпрвзя калгзгармв ла гмйелмпрщ пугщз. 

Кйюфдвыд пймва: Обцдпрвдллши пмвдр гмбомнмоягмфлмпрз, пугдблши кмонуп, 
пугдблая пзпрдка, родрщз йзуа, бдпнозпроапрлмпрщ, ързфдпкзд родбмвалзя, квайзсз-
узомваллмд мудлзвалзя. 

 
Lavreniuk M. Public Integrity Council as a third party (on the side of the High 

Qualifications Commission of Judges) in administrative proceedings 
This publication analyzes the functioning of the newly created body on the side of 

the High Qualifications Commission of Judges - the Public Council of Academic 
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Integrity. Based on the comparison of the legislation, the main tasks of the Council 
include the collection and investigation of information about candidates for the post of 
judge in order to assist the commission in establishing the qualification assessment of 
each applicant. However, the opinions of the scientist differ slightly, which leads to the 
unresolved issue of the status of the Public Council among other judges' evaluation 
bodies. That is why the topic of publication is relevant at the present stage of functioning 
of such an authority. As a result of the analysis of the data governing the activities of the 
Public Council of Integrity, we have come to the conclusion that this body, that has 
recently started its activity, has an important function of selecting impartial candidates 
for a judge. The Public Integrity Council plays a decisive, statutory role in the selection 
of judges. Collaboration with the High Judicial Qualifications Commission and the High 
Judicial Council in the period of reforming Ukrainian legislation, it is a prerequisite for 
successful judicial reform. It can be argued that the activity of the first public body is a 
contribution to the formation of a transparent judicial system and the restoration of 
public confidence in justice. It should be noted that in fact the Council extends its 
influence not only to the process of appointing judges, but also to their subsequent 
judicial activities. In view of this, public opinion is an important element of jurisprudence, 
since its decisions directly affect the subjects of justice. 

We agree with this position regarding the appointment and importance of the newly 
created body to the judiciary. In all years of independence, public participation in the 
selection process has been characterized by minimal influence. As a result, a critical level 
of trust in justice is being pursued to date. As a result, the functioning of a body that 
allows the inside to see the process and examine all information about justice 
practitioners is a significant step towards establishing strong links between the state and 
society. Moreover, the selection of candidates for a judge by formally defined criteria 
demonstrates the latter's ability to make fair decisions.  

The article analyzes the activities of the Public Council of Integrity as a third party 
in administrative proceedings. The practice of involving the Council in the process of 
updating the Judicial Corps was reviewed and the main shortcomings in the activity of 
the newly created body were identified. 

The conclusion was made that the Public Council should be given the virtue of a 
separate procedural status of the body acting on the side of the High Qualifications 
Commission of Judges. The expediency of amending the current Code of Administrative 
Justice in Article 49 was determined, where it was stated that it was possible to involve 
the Council as a third party in cases to challenge the findings of the candidates' 
suitability for the position of judge. 

The material cited in the paper is supported by the court's position on determining 
the status of the Council when resolving disputes involving it, and is described in 
comparison with the claims of practicing lawyers, stating their position on the importance 
of functioning of such a body. Case law indicates that the Public Council has already 
been recognized as an entity that performs managerial functions that will allow 
individuals who wish to challenge the findings of a newly formed body to protect their 
rights and reputation. The topic of the study remains relevant in the scientific field, since 
it contains many controversies regarding the status of the Public Council of Integrity and 
requires more detailed study. 

Key words: Public Integrity Council, Judicial Corps, Judicial System, Third Parties, 
Impartiality, Ethical Requirements, Qualified Assessment. 

 
 

 
 

 


