


налеясний сryпiнь науковот обrрунтованостi i достовiрrrостi
результатiв дослiдження забезпечено, KpiM цього, використанням методiв
прийомiв наукового пiзнання як загаJIьнонаукових (дiалектичний, iсторичний,
логiчний, системний аналiз тощо), так i спецiальних (доrqумент€Lльного аналiзу,
порiвняльно-правового тощо). Вагомою е емпiрична база дослiдження, яку
складають: статистичнi данi, розмiщенi на офiцiйному сайтi .Щержавноi
судовоi адмiнiстРацii УкраIни, ВиЩоi радИ правосуДдя, узаг€шьнення суловоТ
практики, систематизованi в рiшеннях Верховного Суду, Констиryцiйного
суду' Свропейського Суду з прав людини, аналiтичнi данi динамiки
ДiЯЛЬНОСТi В"ЩОi РаДИ ПРаВосуддя щодо застосування до суддiв заходiв
дисциплiнарноi вiдповiдальностi, а також результати опитування 55 суддiв
мiсцевих оудiв !нiпропетровськоТ, ЗапорiзькоТ та КiровоградськоI областей.

Дисер,гацiя складаеться зi вступу' двох роздiлiв, 8 пiдроздiлiв,
висновкiв, списку використаних джерел. Перший розлiл роботи присвячено
з'ясуванню поняття, виокремленню ознаки, розкриттю змiсry та
адмiнiстративно-правовоi скJIадовоi процедури притягнення сУддi д0
дисциплiнарноi вiдповiдальностi. В його межах поняття, ознаки процедури
притягнення суддi до дисциплiнарноi вiдповiдальностi та визначено стан iT
нормативно-правового забезпечення; визначено учасникiв процедури
притягнення суллi до дисциплiнарнот вiдповiдальностi та розкрито ik
адмiнiстРативно-ПравовиЙ статус; здiйсненО аналiЗ зарубiжноЮ Лосвiду
реалiзацii притягнення суллi до дисциплiнарноi вiдповiдальностi i та
виокремлено напрями його впровадження в YKpaiHi.

в межах Другого розлiлу дисертацiт розкрито змiст стадiй притягнення
СУДДi ДО ДИСЦИПЛiНаРНОi вiдповiдальностi: порушення дисциплiнарного
провадження; розгJIяд дисциплiнарноТ справи та прийняття рiшення;
позасудове оскарження прийнятого рiшення; забезпечення виконання
рiшення щодо застосування до суддi дисцигtлiнарного стягнення; та
запропоновано напрямки удосконалення iх адмiнiстративно-правовою

реryлювання.



У результатi проведеного дослiдження сформульовано Ряд висновкiв,
пропозицiй i рекомендацiй, спрямованих на досягнення поставленоi мети.

наукова HoBltпHa i пракmuчна цiннiсmь оdерасанuх резульmаmiвполягае
в тому, що вона е однiеlо з перших спроб комплексно, з використанням
сучасниХ методiВ пiзнаннЯ, урахУванняМ HoBiTHix досягнень науки
аДмiнiстративно-процедурного права визначити cyTHicTb та змiст процедури
доборУ на посаДу суддi, а також виокремити напрями удосконаJIення чинног0
законодавства в дослiджуванiй сферi.

наукова новизна i практична цiннiсть одержаних результатiв полягае втому, що вона с однiею з перших спроб комплексно, з використанням
сучасних методiв пiзнання, УРацванням HoBiTHix досягнень науки
адмiнiстративно-процедурного праВа визнаЧити cy'HicTb та змiст процедури
притягнення суддi до дисциплiнарнот вiдповiдальностi, а також виокремити
напрями удоскон€tJIення чинного законодавства в дослiджуванiй сферi.

На ОСОбЛИВУ УВаГУ Заслуговують наступнi положення, висновки,
рекомендацiт та пропозицii, викладенi в дисертацii, якi найбiльш наочно
демонструють iT наукову новизну, теоретичну та практичну значущiсть:_ виокремлено та доведено адмiнiстративно-правовий скJIадник
процедури притягнення суддi до дисциплiнарноi вiдповiдальностi, яку за
класифiКацiйнимИ ознакамИ вiднесено до процедури застосування заходiв
дисциплiнарноi вiдповiдальностi до державних службовцiв у системi органiв
судовоi влади; виокремлено ознаки, на пiдставi яких iT вiднесено до системи
адмiнiстративних процедур ;

- обrрунтовано необхiднiсть оптимiзацiт процедури притягнення
СУДДi ДО ДИСЦИПЛiНаРноi вiдповiдальностi з виокремленням таких iT стадiй:
порушення дисциплiнарного провадження; розгJIяд дисциплiнарноi справи таприйняття рiшення; позасудове оскарження прийнятоrо рiшення;забезпечення виконання рiшення щодо заотосування до оуллi
дисциплiнарного стягнен ня ;

_ виокремлено полOження щодо оптимiзацiт повноважень врп
щодо застосування до суддi заходiв Дисциплiнарноi вiдповiдальностi, якi



дозволять привести

мiжнародних стандартiв

нацiональне законодавство у
судочинства та судового захисту
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вiдповiднiсть до

прав i свобод особи;
- вивчено моделi побудови та функцiонування

застосування до суддiв заходiв дисциплiнарноi вiдповiдальностi у
KpaiHax сталоi лемократii (АнглiI, Сполучених IIТтатах
Федеративнiй Республiцi Нiмеччина, Республiцi Австрiя, Французькiй
Республiцi), а також у KpaiHax молодоi демократii (Республiцi Польща,
PyMyHii, Чеськiй Республiцi, Словаччинi, Республiцi Болгарiя та iH.), на
пiдставi чого зоясовано позитивний досвiд та виокремлено напрями йою
впровадження в Украiнi.

в пiдсумку дослiдження запропоновано та обrрунтовано напрями
удосконЕtленнЯ правовиХ засаД процедурИ притягненнЯ суллi до
дисциплiнарноi вiдповiдальностi, зокрема щодо: зокрема щодо: визначення
чiтких cTpokiB здiйснення попередньот перевiрки дисциплiнарних скарг та
вирiшення дисциплiнарними палатами питання про вiдкриття провадженъ за
скаргами у регламентi Врп; визначення в законi запобiжникiв недотримання
cTpoKiB розгляду скарг; унормування процедури розгляду запитiв про надання
публiчноi iнформацiт пiд Час розгляду дисциплiнарноi справи щодо суддi, у
тому числi доступу до записiв попереднiх засiдань дисциплiнарних п€UIат;
публiкування на вебсторiнцi Врп ycix рiшень за результатами розшяду
дисциплlнарних скарг у форматi вiдкритих даних; забезпечення ведення
вiдеозапису,авперспективiй
дисциплiнарних п€uIат; систематизацiТ

дисциплiнарноi справи стосовно суддi в законах УкраiЪи ,,Про судоустрiй i
статус суддiв>, ппро Вищу раду правосуддя) та Регламентi Врп.

практичне значення одержаних результатiв полягас в тому, що вони

застосування i
мають як науково-теоретичну, так i практичну сферу
використання. Положення та висновки дисертацiт можуть бути пiдфунтям
для под€шьшого дослiдження бути основою для
дослiджень процедури

вiдповiдальностi.

: системи

зарубiжних

Америки,

онлайн-трансляцii ycix засiдань

та узгодження процедури розгJIяду

подальших наукових

до дисциплiнарноiпритягнення суддi
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повнота висвiтлення результатiв дослiдження зумовлена тим, що
ocHoBHi положення та результати дисертацii викладено в 5 наукових статтях,
що визначенi як фаховi з юридичних дисциплiно а також у 4 тезах доповiдей
на науково-практичних конференцiях.

у чiлому, позитивно оцiнюючи дисертацiю Бондарчука Руслана
Анатолiйовича необхiдно звернути увагу i на ii oKpeMi недолiки.

1, У пiдроздiЛi l.З <Адмiнiстративно-правовий статус учасникiв
процедури притягнення суддi до дисциплiнарноi вiдповiдальностi> автором
визначено систему органiв публiчноТ влади, якi безпосередньо здiйснюють
ПРОЦеДУРУ ПРИТЯГНеННЯ СУДДi ДО ДИСциплiнарноТ вiдповiдальностi. в
результатi дослiдження Тх повноважень, як складовоi ik адмiнiстративно-
правовою статусу, автор приходить до висновку щодо оптимiзацii
повноважень даних органiв публiчноi влади. В той же час у змiстi роботи не
систематизуе пропозицiт щодо такоi систематизацiт, у зв'язlсу з цим варто
було б почути уточнюючу наукову позицiю автора з цього питання пiд час
прилюдного захисту.

2, Дещо перебiльшеним виглядае положення автор8, Що ним вперше
виокремлено та доведено адмiнiстративно-правову складову процедури
притягнення суллi до дисциплiнарноi вiдповiдальностi, яку за
класифiКацiйнимИ ознаками вiднесено до процедури застосування заходiв
дисциплiнарноi вiдповiдальностi до державних службовцiв у системi органiв
суловоТ влади, адже в пiдроздiлi 1.1 автор аналiзуе HayKoBi працi присв'яченi
визначеннЮ мiсцЯ процедурИ притягнення сУддi до дисциплiнарноi
вiдповiдальностi в системi адмiнiстративних процедур та звертае увагу, що
бiльшiстЬ aBTopiB вiдносяТь ir дО кадровиХ процедур (процедури проходження

ознак, на пiдставi яких

новаторським пiдходом

СЛУЖбИ В сУДоВих органах влади). В той же час положення щодо визначення
iT вiднесено до системи адмiнiстративних процедур е

автора.

3. ЕмпiричнУ базу дослiдження складають у тому числi результати
проведеНого листОпадi-груДнi 2020 рокУ опитуваНня 55 суддiВ мiсцевих судiв



!нiпропетровськот, Запорiзькоi та Кiровоградськоi областей на предмет
оцiнки ефективностi порядку притягнення суддi до дисциплiнарноi
вlдповlдальностi та висловлених пропозицiй щодо його нормативного та
органiзаЦiйно удосконалення, якi систематизованi в додатках до дисертацii. В
той же час лише okpeMi ключовi результати опитування вiдображенi i в
авторефератi дисертацiТ автора.

4. Позитивним надбанням дисертанта е те, що ним звернуто увагу на
необхiднiсть правовоi регламентацiТ правового статусу нещодавно введеноТ
посади дисциплiнарного iнспектора ВРП та висловлен,ня пропозицii щодо
урегулюВаннЯ йогО статусУ У вiдповiдномУ Положеннi. Однак на piBHi
дисертацiт на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
доцiльно було запропонувати авторсъкий проект такого положенця.

5. Автором запропоновано та обгрунтовано низку цiнних пропозицiй
щодо удосконалення окремих етапiв, процедурних дiй в межах процедури
притягнення суддi до дисциплiнарноi вiдповiдальностi, якi сподiваюсь з
наступним етапом ix реалiзацiт покращать ситуацiю з укомплектування посад
суддlв в першу чергу в мiсцевих судах високопрофесiйними та доброчесними
суддями, однак oKpeMi пропозицii можуть лише перевантажити нормативне
реryлювання цiеi процедури, або HaBiTb унеможливлення iT здiйснення.
зокрема не досить обrрунтованою е пропозицiя автора щодо скорочення
TepMiHy розгJIядУ .Щисциплiнарною палатоЮ дисциплiнарноi справи щодо
суддi з дев'яноста днiв з дня ii вiдкриття до одного мiсяця з продовженням
такого TepMiHy на 15 днiв, при вiдсутностi чiтко визначених пiдстав для
продовження такого TepMiHY, що може призвести до прийняття рiшення щодо
ЗВiЛЬНеННЯ СУДДi ВiД ДИСциплiнарноi вiдповiд€шьностi на пiдставi закiнчення
cTpoKiB дисциплiнарного провадження, а отже може створити правовий
казус.

проте висловленi зауваження переважно мають характер побажань i не
можуть суттево вплинути на заг€шьну високу оцiнку проведеного автором
дослiдження, okpeMi недолiки хоча й мають мiсце у дисертацiт, але суттево



не впливають на загальний високий piBeHb дисертацii, iT теоретичну та

Практичну цiннiсть, на piBeHb науковоi новизни iT результатiв. HayKoBi

Положення, якi мiстяться в цiЙ дисертацiI, характеризуються еднiстю змiсту

i свiдчать про особистий внесок автора в юридичну науку. Вдалий i логiчно

поеднаниЙ вибiр у дослiдженнi питань, ix актуальнiсть, розумне

СПiввiдношення теоретичних MipKyBaHb та прикладiв з практики, чiткiсть

ВИКлаДУ матерiалу, аргументованiсть наукових висновкiв i узагальнень
свiДчать про належний науковий piBeHb проведеного дослiдження та його

практичне значення.

В цiлому дисертацiя кАдмiнiстративно-правове реryлювання

процедури притягнення суддi до дисциплiнарноI вiдповiда-гrьностi>> е

заВершеною працею, в якiй отриманi HoBi науково обгрунтованi результати,

ЩО В сУкУпностt вирiшують конкретне наукове завдання щодо розроблення

проПоЗицtЙ, спрямованих на вдосконЕtлення процедури притягнення суддi до

ДИСЦИплiнарноТ вiдповiдальностi, та мають суттсве значення для науки

адмiнiстративного права та адмiнiстративного процедурного права,

вiдповiдае вимогам Порядку присудження наукових ступенiв, затвердженого

Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 24 липня 201З р. N9 567 а iT автор

наУкового ступеня кандидата юридичних наук зi спецiальностi 12.00.07 -
адмiнiстративне право i процес; фiнансове право; iнформацiйне право.
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