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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Нагальним питанням подальшого функціонування та 

розвитку нашої держави на засадах законності є забезпечення ефективної 

роботи судді, доброчесності його діяльності, належна оплата його праці, 

постійне підвищення кваліфікації у тому числі шляхом вивчення міжнародної 

судової практики, забезпечення кар’єрного росту залежно від професійних 

навиків та особистого бажання судді. Поряд із цим не менш важливим 

питанням є контроль за діяльністю суддів, вжиття ефективних заходів 

юридичної відповідальності за порушення в їхній діяльності та встановлення 

ефективних та справедливих мір такої відповідальності. Дисциплінуючим 

впливом на суддю у разі його відходу від служіння закону є дисциплінарна 

відповідальність, застосування якої має бути об’єктивним, неупередженим, 

оперативним та відкритим.  

Так, дані офіційної статистики притягнення суддів до дисциплінарної 

відповідальності вказують на те, що Дисциплінарними палатами Вищої ради 

правосуддя (далі – ДП ВРП) у 2020 р. ухвалено 129 рішень щодо притягнення 

141 судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до суддів 

дисциплінарних стягнень у виді: попередження – 72 судді; догани – 28 суддів; 

внесення подання про звільнення судді з посади – 14 суддів. Дані, наведені в 

інформаційно-аналітичному звіті про діяльність ВРП у 2019 р., свідчать, що до 

дисциплінарної відповідальності було притягнуто 166 суддів (у 2018 р. – 170). 

Зазначені показники свідчать загалом про досить ефективну останнім часом 

діяльність ВРП щодо притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. 

Однак правові засади притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності 

та процедури її здійснення потребують наукового аналізу, виявлення слабких 

сторін, обґрунтування конкретних шляхів та форм їх удосконалення, що є 

цілком доречним та своєчасним науковим завданням, яке потребує вирішення 

на монографічному рівні.  

Загалом проблематика адміністративно-правового регулювання процедури 

притягнення судді до дисциплінарної відповідальності була предметом 

дослідження як вітчизняних, так і зарубіжних вчених-адміністративістів, 

зокрема таких, як В. Авер’янов, В. Бевзенко, Е. Демський, С. Ківалов, 

Т. Коломоєць, В. Колпаков, О. Кузьменко, Р. Мельник, О. Миколенко, 

Р. Миронюк, О. Пасенюк, В. Пищида, Д. Приймаченко, О. Рябченко, 

А. Селіванов, С. Стеценко, В. Тимощук, М. Цуркан та інші. Так, на 

монографічному рівні були досліджені: правова природа та правові засади 

дисциплінарної відповідальності суддів (С.В. Подкопаєв, 2003 р.); місце 

дисциплінарної відповідальності в системі юридичної відповідальності суддів 

загальних судів України (Л.Є. Виноградова, 2004 р.); підстави юридичної 

відповідальності суддів (А.В. Маляренко, 2013 р.); зарубіжний досвід 

юридичної відповідальності суддів (В.В. Паришкура, 2017 р.). 

Водночас, попри багатоманітність наукових джерел, у яких досліджувались 

особливості врегулювання процедур застосування до суддів заходів юридичної 

відповідальності, до сьогодні жодного комплексного дослідження особливостей 
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адміністративно-правового регулювання процедури притягнення судді до 

дисциплінарної відповідальності в Україні не проводилось, що й зумовлює 

актуальність тематики цього дослідження та потребу наукового аналізу. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 
виконано відповідно до п. 5 розділу 4 «Стратегії реформування судоустрою, 

судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 рр.», схваленої 

Указом Президента України від 20 травня 2015 р. № 276/2015, та в межах 
комплексної науково-дослідної роботи «Дослідження проблем теорії 
адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» (номер 
державної реєстрації 0115U00710), яка виконується в Запорізькому 
національному університеті. 

 Мета і задачі дослідження. Мета дисертації полягає у розкритті 

особливостей адміністративно-правового регулювання процедури притягнення 

судді до дисциплінарної відповідальності в Україні, визначенні вад 

нормативно-правових актів, які регулюють окремі етапи цієї процедури, та 

виокремленні напрямів удосконалення чинного законодавства в досліджуваній 

сфері. Для досягнення вказаної мети в дисертації поставлено й вирішено такі 

основні задачі: 

 виокремити правову природу, поняття та зміст процедури притягнення 

судді до дисциплінарної відповідальності; 

 з’ясувати правові засади та принципи процедури притягнення судді до 

дисциплінарної відповідальності; 

 визначити учасників процедури притягнення судді до дисциплінарної 

відповідальності та охарактеризувати їхній адміністративно-правовий статус;  

 виокремити зарубіжний досвід встановлення та застосування 

дисциплінарної відповідальності до суддів та напрями його впровадження в 

Україні; 

 з’ясувати підстави притягнення судді до дисциплінарної 

відповідальності; 

 охарактеризувати стадії та етапи дисциплінарного провадження стосовно 

судді; 

 визначити особливості оскарження та виконання рішення, прийнятого в 

результаті дисциплінарного провадження стосовно судді; 

 виробити низку пропозицій щодо удосконалення нормативного та 

організаційного забезпечення процедури притягнення судді до дисциплінарної 

відповідальності в Україні. 

Об’єкт дослідження – сукупність суспільних відносин, що виникають у 

зв’язку з притягненням судді до дисциплінарної відповідальності. 

Предмет дослідження – адміністративно-правове регулювання процедури 

притягненням судді до дисциплінарної відповідальності. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить низка 

методів, а також способів наукового пізнання. Діалектичний метод пізнання 

використано з метою визначення сутності адміністративно-правового 

складника процедури притягненням судді до дисциплінарної відповідальності, 

її поняття та ознак (підрозділ 1.1). Системно-структурний підхід застосовувався 
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для: виокремлення системи нормативно-правових актів, які регулюють 

процедуру притягненням судді до дисциплінарної відповідальності в 

Україні (підрозділ 1.2); розкриття змісту елементів адміністративно-правового 

статусу учасників процедури притягнення судді до дисциплінарної 

відповідальності (підрозділ 1.3), з’ясування підстав притягнення судді до 

дисциплінарної відповідальності (підрозділ 2.1), логіко-семантичний – для 

формулювання відповідних дефініційних конструкцій (розділи 1, 2). 

Порівняльно-правовий метод дав змогу виявити розбіжності міжнародного та 

вітчизняного законодавства, що регулює процедуру притягнення судді до 

дисциплінарної відповідальності (підрозділ 1.4). Методи моделювання, аналізу 

та синтезу використовувалися під час розкриття процедури притягнення судді 

до дисциплінарної відповідальності та шляхів її удосконалення, а також 

розробки пропозицій з удосконалення законодавства (підрозділи 2.1–2.4). 

Специфіка об’єкта, що досліджувався, зумовила застосування цілої низки 

наукових підходів: фундаментального, порівняльно-ретроспективного 

(підрозділи 1.2, 1.3), органічної єдності теорії і практики (розділ 2), поєднання 

критичного і раціонального (підрозділ 2.1), єдності логічного та системного 

підходу (розділ 2). 

Нормативну основу роботи становить Конституція України, чинні 

законодавчі та інші нормативно-правові акти, які регулюють процедуру 

притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та шляхи її 

вдосконалення, міжнародні нормативно-правові акти. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, розміщені на 

офіційному сайті Державної судової адміністрації України, Вищої ради 

правосуддя, узагальнення судової практики, систематизовані в рішеннях 

Верховного Суду, Конституційного Суду, Європейського Суду з прав людини, 

аналітичні дані динаміки діяльності Вищої ради правосуддя щодо застосування 

до суддів заходів дисциплінарної відповідальності, а також результати 

опитування 55 суддів місцевих судів Дніпропетровської, Запорізької та 

Кіровоградської областей. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

однією із перших спроб комплексно, з використанням сучасних методів 

пізнання, урахуванням новітніх досягнень науки адміністративно-процедурного 

права визначити сутність та зміст процедури притягнення судді до 

дисциплінарної відповідальності, а також виокремити напрями удосконалення 

чинного законодавства в досліджуваній сфері. 

На основі проведеного дослідження сформульовано низку понять, 

положень, висновків, пропозицій, які відображають його наукову цінність та 

практичну значущість. Основними з них є такі: 

уперше: 

 виокремлено та доведено адміністративно-правовий складник процедури 

притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, яку за 

класифікаційними ознаками віднесено до процедури застосування заходів 

дисциплінарної відповідальності до державних службовців у системі органів 
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судової влади; виокремлено ознаки, на підставі яких її віднесено до системи 

адміністративних процедур; 

 обґрунтовано необхідність оптимізації процедури притягнення судді до 

дисциплінарної відповідальності з виокремленням таких її стадій: порушення 

дисциплінарного провадження; розгляд дисциплінарної справи та прийняття 

рішення; позасудове оскарження прийнятого рішення; забезпечення виконання 

рішення щодо застосування до судді дисциплінарного стягнення; 

 обґрунтовано напрями удосконалення правових засад процедури 

притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, зокрема щодо: 

визначення чітких строків здійснення попередньої перевірки дисциплінарних 

скарг та вирішення дисциплінарними палатами питання про відкриття 

проваджень за скаргами у регламенті ВРП; визначення в законі запобіжників 

недотримання строків розгляду скарг; унормування процедури розгляду запитів 

про надання публічної інформації під час розгляду дисциплінарної справи щодо 

судді, у тому числі доступу до записів попередніх засідань дисциплінарних 

палат; публікування на вебсторінці ВРП усіх рішень за результатами розгляду 

дисциплінарних скарг у форматі відкритих даних; забезпечення ведення 

відеозапису, а в перспективі й онлайн-трансляції усіх засідань дисциплінарних 

палат; систематизації та узгодження процедури розгляду дисциплінарної 

справи стосовно судді в законах України «Про судоустрій і статус суддів», 

«Про Вищу раду правосуддя» та Регламенті ВРП; 

удосконалено: 

 наукову концепцію щодо виокремлення таких ознак адміністративної 

процедури притягнення судді до дисциплінарної відповідальності: 

здійснюється спеціально уповноваженим суб’єктом владних повноважень – 

Вищою радою правосуддя – у порядку та з підстав, визначених в законі; 

регулюється нормами адміністративно-процедурного права; базується на 

принципах дотримання адміністративної процедури; завершується прийняттям 

адміністративного акта; 

 положення щодо оптимізації повноважень ВРП щодо застосування до 

судді заходів дисциплінарної відповідальності, які дозволять привести 

національне законодавство у відповідність до міжнародних стандартів 

судочинства та судового захисту прав і свобод особи; 

дістало подальшого розвитку: 

 вивчення моделей побудови та функціонування системи застосування до 

суддів заходів дисциплінарної відповідальності у зарубіжних країнах сталої 

демократії (Англії, Сполучених Штатах Америки, Федеративній Республіці 

Німеччина, Республіці Австрія, Французькій Республіці), а також у країнах 

молодої демократії (Республіці Польща, Румунії, Чеській Республіці, 

Словаччині, Республіці Болгарія та ін.), на підставі чого з’ясовано позитивний 

досвід та виокремлено напрями його впровадження в Україні; 

 положення щодо необхідності уточнення підстав притягнення судді до 

дисциплінарної відповідальності; запропоновано уточнити підстави 

застосування такого дисциплінарного стягнення, як подання про звільнення 
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судді з посади з метою недопущення порушення принципу законності та 

неупередженості дисциплінарної процедури; 

 наукові підходи щодо виокремлення принципів процедури притягнення 

судді до дисциплінарної відповідальності: законності, рівності прав усіх сторін 

провадження, об’єктивності, неупередженості, доступності, відкритості та ін.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 

використані у: 

 науковій діяльності – для з’ясування сутності та змісту процедури 

притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, вироблення науково 

обґрунтованих напрямів удосконалення чинного законодавства в досліджуваній 

сфері, а також як основа для подальших наукових досліджень із відповідної 

проблематики; 

 правотворчій діяльності – для вдосконалення нормативно-правових 

актів, які регулюють процедуру притягнення судді до дисциплінарної 

відповідальності, а також визначають адміністративно-правовий статус 

суб’єктів владних повноважень, що здійснюють дану діяльність; 

 практичній діяльності – для вдосконалення діяльності суб’єктів владних 

повноважень, що безпосередньо або опосередковано здійснюють процедуру 

притягнення судді до дисциплінарної відповідальності (ВРП, ДСА України); 

 освітньому процесі – у викладанні студентам вищих навчальних закладів 

дисциплін «Адміністративний процес», «Державна служба в Україні», під час 

підготовки підрозділів підручників і навчальних посібників із відповідних 

навчальних дисциплін, а також статей і наукових повідомлень. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 4 науково-практичних 

конференціях, а саме: «Цінність права як найефективнішого регулятора 

суспільних відносин» (м. Харків, 2020 р.); «Верховенство права: доктрина і 

практика в умовах сучасних світових викликів» (м. Дніпро, 2021 р.); 

«Особливості розвитку публічного та приватного права в Україні» (м. Харків, 

2021 р.); «Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та 

вимоги сьогодення» (м. Запоріжжя, 2021 р.). 

 Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення у 

5 наукових статтях, опублікованих у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних дисциплін, у тому числі 1 стаття – у зарубіжному науковому 

виданні, а також у 4 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з основної частини 

(вступу, двох розділів, що містять вісім підрозділів, висновків), списку 

використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

208 сторінок, у тому числі основного тексту – 167 сторінок. Список 

використаних джерел налічує 172 найменування. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, встановлено її зв’язок 

із науковими програмами, планами, темами; визначено мету і задачі, об’єкт і 

предмет, а також методи дослідження, розкрито наукову новизну і практичне 

значення одержаних результатів, наведено відомості про апробацію результатів 

та публікації. 

Розділ 1 «Теоретико-правові засади правового регулювання процедури 

притягнення судді до дисциплінарної відповідальності» складається з 

чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Правова природа, поняття та зміст процедури 

притягнення судді до дисциплінарної відповідальності» досліджено правову 

природу правовідносин, пов’язаних із притягненням судді до дисциплінарної 

відповідальності, виокремлено їхню публічно-правову сутність. 

Доведено адміністративно-правовий складник процедури притягнення судді 

до дисциплінарної відповідальності, яку за класифікаційними ознаками 

віднесено до процедури застосування заходів дисциплінарної відповідальності 

до державних службовців у системі органів судової влади; виокремлено ознаки, 

на підставі яких її віднесено до системи адміністративних процедур, 

регулювання яких здійснюється передусім нормами адміністративного права. 

З’ясовано, що зміст процедури притягнення судді до дисциплінарної 

відповідальності реалізується через виокремлення таких стадій: порушення 

дисциплінарного провадження; розгляд дисциплінарної справи та прийняття 

рішення; позасудове оскарження прийнятого рішення; забезпечення виконання 

рішення щодо застосування до судді дисциплінарного стягнення. 

У підрозділі 1.2 «Правові засади та принципи процедури притягнення судді 

до дисциплінарної відповідальності» встановлено, що правові засади підстав 

дисциплінарної відповідальності суддів та процедури притягнення судді до 

дисциплінарної відповідальності урегульовані в: 1) Законі України «Про 

судоустрій та правовий статус суддів» (далі – Закон про статус суддів), яким 

визначено: підстави дисциплінарної відповідальності суддів; особливості 

звернення з дисциплінарною скаргою щодо судді; компетенцію органу, який 

здійснює дисциплінарне провадження щодо судді, – ВРП; перелік 

дисциплінарних стягнень стосовно судді та особливості їх застосування; 

особливості погашення дисциплінарного стягнення; загальний порядок 

оскарження рішення у дисциплінарній справі стосовно судді; 2) Законі України 

«Про Вищу раду правосуддя» (далі – Закон про ВРП), який у главі 4 розділу 2 

регламентує порядок здійснення дисциплінарного провадження щодо судді ДП 

ВРП, а в главі 5 – порядок розгляду скарг на рішення про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності судді та порядок оскарження рішення ВРП, 

ухваленого за результатами розгляду скарги на рішення ДП; 3) підзаконному 

акті – Регламенті ВРП, який визначає організаційно-правове та матеріально-

технічне забезпечення алгоритмів діяльності ВРП щодо здійснення процедури 

притягнення судді до дисциплінарної відповідальності; здійснено їх аналіз, 

виокремлено вади їх правового регулювання.  
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 Виокремлено основні принципи процедури притягнення судді до 

дисциплінарної відповідальності: законності, рівності прав усіх сторін 

провадження, об’єктивності, неупередженості, доступності, відкритості; 

розкрито їх зміст.  

У підрозділі 1.3 «Адміністративно-правовий статус учасників процедури 

притягнення судді до дисциплінарної відповідальності» визначено систему 

органів публічної влади, які безпосередньо дотичні до притягнення судді до 

дисциплінарної відповідальності, досліджено елементи їхнього 

адміністративно-правового статусу, через реалізацію яких забезпечується 

дотримання принципу законності такої процедури. 

Виокремлені положення щодо оптимізації повноважень ВРП щодо 

застосування до судді заходів дисциплінарної відповідальності, які дозволять 

привести національне законодавство у відповідність до міжнародних стандартів 

судочинства та судового захисту прав і свобод особи. Доведено необхідність 

виключення положення стосовно необхідності отримання скаржником (або 

його представником) дозволу ДП на оскарження її рішення у дисциплінарній 

справі до ВРП. 

У підрозділі 1.4 «Зарубіжний досвід встановлення та застосування 

дисциплінарної відповідальності до суддів та напрями його впровадження в 

Україні» здійснено аналіз процедур встановлення та застосування 

дисциплінарної відповідальності у провідних державах, практика формування 

та ефективного функціонування системи судочинства яких визнана у світі 

(наприклад, Французькій Республіці, Федеративній Республіці Німеччина, 

Республіці Австрія, Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної 

Ірландії, Сполучених Штатах Америки та інших) та які поряд з Україною 

стоять на шляху розвитку судоустрою та судочинства; проаналізовано їхній 

досвід та запропоновано шляхи його імплементації у вітчизняну модель 

формування суддівського корпусу.  

Встановлено, що в кожній провідній країні світу, на які має орієнтуватись 

Україна, існують свої особливості підстав, процедур притягнення судді до 

дисциплінарної відповідальності, а також порядок оскарження рішень про 

застосування до суддів дисциплінарних стягнень, особливо коли йдеться про 

звільнення судді з посади. У зв’язку з цим у межах даного підрозділу наукової 

роботи досліджено процедури притягнення судді до дисциплінарної 

відповідальності в тих європейських країнах, на які орієнтується Україна в 

побудові (оновленні) судової системи, та тих, які є партнерами на цьому шляху, 

і як кінцевий результат виокремлено позитивні світові практики такої 

процедури та визначено шляхи їх можливого впровадження в Україні. 

Розділ 2 «Зміст адміністративної процедури притягнення судді до 

дисциплінарної відповідальності та шляхи її вдосконалення» складається з 

чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Підстави притягнення судді до дисциплінарної 

відповідальності» визначено підстави притягнення судді до дисциплінарної 

відповідальності, здійснено їх науковий аналіз, оцінку та визначено 
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необхідність об’єктивності їх урахування з огляду на результати практики 

діяльності ВРП.  

 Встановлено, що, аналізуючи підстави для здійснення дисциплінарного 

провадження стосовно судді та застосування дисциплінарного стягнення, ВРП 

має враховувати: нормативно-правові, фактичні і процесуально-правові 

підстави дисциплінарної відповідальності. Нормативно-правовою підставою 

дисциплінарної відповідальності виступає закріплення в законі складів 

дисциплінарних порушень, відповідних видів і заходів відповідальності, інших 

умов, необхідних для практичної їх реалізації (уповноважених суб’єктів 

застосування заходів дисциплінарної відповідальності, належних процедур та 

ін.). Фактичною підставою дисциплінарної відповідальності є вчинення дії 

(бездіяльності), забороненої правовою нормою, тобто скоєння дисциплінарного 

проступку. Процесуальною підставою дисциплінарної відповідальності 

виступає рішення компетентних органів публічної влади та їх посадових осіб 

про призначення конкретних заходів відповідальності, винесене з дотриманням 

законної процедури. 

У підрозділі 2.2 «Порушення дисциплінарного провадження стосовно судді, 

розгляд дисциплінарної справи та прийняття рішення» досліджено зміст 

процесуальних дій, які здійснюються в межах таких стадій процедури 

притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, як: порушення 

дисциплінарного провадження; розгляд дисциплінарної справи та винесення 

рішення у справі. 

Встановлено, що основною стадією такої процедури є розгляд справи та 

винесення рішення, яка має такі особливості: розгляд дисциплінарної справи 

здійснюється ДП ВРП у відкритому засіданні за участю дисциплінарного 

інспектора ВРП, сторін (скаржника та судді), їхніх представників, свідків та 

інших осіб, які були викликані або запрошені взяти участь у засіданні, або без 

їхньої участі у разі належного повідомлення їх про участь; доказами у справі є 

опитування сторін та інших учасників провадження, письмові докази, речові 

докази, у тому числі матеріали фото-, відеофіксації порушення, інформація з 

офіційних та інших електронних джерел інформації, щодо яких здійснюється 

оцінка та приймається рішення про їх суттєвість та залучення в матеріали 

дисциплінарної справи; розгляд дисциплінарної справи ДП здійснюється 

протягом дев’яноста днів з дня її відкриття, з продовженням не більше ніж на 

тридцять днів у разі потреби додаткової перевірки обставин та/або матеріалів 

дисциплінарної справи, які мають істотне значення для прийняття рішення у 

справі; за результатами розгляду дисциплінарної справи ДП ухвалює рішення 

про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді або про відмову у 

притягненні до дисциплінарної відповідальності судді; перебіг розгляду 

дисциплінарної справи та оголошення результатів її розгляду фіксуються 

технічними засобами. 

У підрозділі 2.3 «Особливості оскарження та виконання рішення, 

прийнятого в результаті дисциплінарного провадження стосовно судді» 

досліджено зміст процесуальних дій, які здійснюються в межах таких стадій 

процедури притягнення судді до дисциплінарної відповідальності: 
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позасудового (адміністративного) оскарження прийнятого рішення; оскарження 

рішення до суду та виконання рішення щодо застосування до судді 

дисциплінарного стягнення; виокремлено їхні особливості, зокрема: суб’єктом 

перегляду рішення ДП ВРП є колегія ВРП; порядок позасудового оскарження 

диференційовано залежно від процесуального статусу, при якому суддя має 

безумовне право оскаржити рішення ДП у дисциплінарній справі до ВРП, 

скаржник – за умови наявності дозволу ДП на таке оскарження; обов’язковим 

учасником перегляду справи у зв’язку з оскарженням рішення ДП ВРП до ВПР 

є дисциплінарний інспектор ВРП – доповідач щодо цієї дисциплінарної справи; 

рішення ВРП за результатом позасудового перегляду дисциплінарної справи 

оскаржується до адміністративного суду з підстав, визначених Законом, та у 

порядку, визначеному КАСУ; порядок виконання рішення, прийнятого в 

результаті дисциплінарного провадження стосовно судді, залежить від виду 

дисциплінарного стягнення. 

У підрозділі 2.4 «Шляхи удосконалення правових та організаційних засад 

процедури притягнення судді до дисциплінарної відповідальності в Україні» 

визначено, що удосконалення правових засад процедури притягнення судді до 

дисциплінарної відповідальності в Україні має здійснюватися у таких 

напрямах: 1) правові підстави застосування до судді дисциплінарних стягнень, 

порядок забезпечення їх виконання мають бути визначені в окремому розділі 

Закону України «Про судоустрій та правовий статус суддів»; 2) повноваження 

Дисциплінарних палат ВРП щодо застосування до суддів заходів 

дисциплінарної відповідальності мають бути урегульовані в Законі України 

«Про Вищу раду правосуддя»; 3) процедура (стадії, етапи, процесуальні дії, 

рішення) притягнення судді до дисциплінарної відповідальності має 

регулюватись на рівні Закону про Дисциплінарний статут суддів, який потребує 

розробки та прийняття; 4) процесуальний статус членів ДП ВРП та 

дисциплінарного інспектора ВРП має бути визначений у відповідних 

Положеннях, затверджених рішенням ВРП. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, що полягає у розкритті сутності та змісту процедури притягнення 

судді до дисциплінарної відповідальності, визначенні вад діяльності суб’єктів 

владних повноважень щодо її здійснення та виокремленні напрямів 

удосконалення чинного законодавства в досліджуваній сфері. За результатами 

дисертації сформульовано такі основні висновки: 

1. Встановлено, що процедурою притягнення судді до дисциплінарної 

відповідальності є визначена законом організаційно-розпорядча діяльність 

суб’єктів владних повноважень, спрямована на притягнення суддів до 

дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку. 

Виокремлено ознаки адміністративної процедури притягнення судді до 

дисциплінарної відповідальності: 1) вона здійснюється спеціально 

уповноваженим суб’єктом владних повноважень – ВРП; 2) здійснюється у 



10 

порядку та з підстав, визначених в законі; 3) регулюється нормами 

адміністративно-процедурного права; 4) стадії та етапи процедури урегульовані 

на рівні закону, алгоритми дій суб’єктів владних повноважень у межах стадій 

та етапів процедури урегульовані на підзаконному рівні; 5) здійснюється на 

принципах дотримання адміністративної процедури; 6) завершується 

прийняттям адміністративного акта; 7) рішення суб’єктів владних повноважень, 

що приймаються в процесі та за результатом процедури притягнення судді до 

дисциплінарної відповідальності, можуть бути оскаржені в позасудовому 

(досудовому) та судовому порядку. 

2. Встановлено, що до системи нормативних актів, які визначають 

процедуру притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, слід 

віднести: 1) Закон України «Про судоустрій та правовий статус суддів», у 

якому визначено правові підстави застосування до судді дисциплінарних 

стягнень, порядок забезпечення їх виконання; 2) Закон України «Про Вищу 

раду правосуддя», в якому визначено загальні повноваження ВРП щодо 

застосування до суддів заходів дисциплінарної відповідальності, а також окремі 

процедури (стадії, етапи, процесуальні дії, рішення) притягнення судді до 

дисциплінарної відповідальності; 3) Регламент ВРП, який частково визначає 

процесуальний статус членів ДП ВРП та порядок його реалізації. Звернено 

увагу на необхідність систематизації положень законодавства, яке регулює 

процедуру притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, в окремому 

розділі Закону про Дисциплінарний статут суддів, який потребує розробки та 

прийняття.  

3. Виокремлено систему органів публічної влади, а також суб’єктів 

делегованих повноважень, які безпосередньо дотичні до процедури 

притягнення судді до дисциплінарної відповідальності: Вища рада правосуддя, 

Державна судова адміністрація, Рада суддів України. Запропоновано авторську 

наукову позицію щодо систематизації змін до законодавства, яке регулює 

реалізацію їхнього адміністративно-правового статусу у межах процедури 

притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. Висловлено пропозиції 

щодо оптимізації повноважень цих суб’єктів, які дозволять привести 

національне законодавство у відповідність до міжнародних стандартів 

судочинства та судового захисту прав і свобод особи. Зокрема, запропоновано 

розробити Положення про Дисциплінарні палати ВРП, в якому мають бути 

прописані права та обов’язки її членів, підстави та процедури відводу та 

самовідводу, процедури прийняття ними рішень стосовно притягнення суддів 

до дисциплінарної відповідальності, підстави та порядок оскарження їхніх 

рішень та відсторонення від виконання службових обов’язків, а також 

зазначено, що окремого підзаконного правового регулювання потребує 

правовий статус новоствореної посадової особи – дисциплінарного інспектора 

ВРП. 

4. З’ясовано міжнародні стандарти притягнення суддів до дисциплінарної 

відповідальності; виокремлено моделі дисциплінарних процедур щодо суддів в 

окремих європейських країнах, на які орієнтується Україна в побудові 

(оновленні) судової системи, та тих, які є партнерами на цьому шляху, і як 
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кінцевий результат виокремлено позитивні світові практики такої процедури та 

визначено шляхи їх можливого впровадження в Україні, серед яких ключовими 

є: 1) запровадження диференційованого порядку розгляду дисциплінарної 

справи залежно від виду дисциплінарного проступку та виду дисциплінарного 

стягнення, яке доцільно застосувати до судді, за яким попередження, догану з 

позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом 

одного місяця та сувору догану з позбавленням права на отримання доплат до 

посадового окладу судді протягом трьох місяців має право застосовувати 

судова рада суду вищої інстанції для судді нижчої інстанції за спрощеною 

процедурою у складі Голови суду, не менше трьох суддів із залученням членів 

ради адвокатів та представників громадськості; натомість усі інші санкції, а 

також дисциплінарні процедури щодо судді мають право застосовувати 

Дисциплінарна палата ВРП за попереднім зібранням матеріалів справи 

дисциплінарними інспекторами ВРП у порядку загального провадження (за 

прикладом Федеративної Республіки Німеччина, Французької Республіки та 

Литовської Республіки); 2) закріплення переліку дисциплінарних проступків, за 

вчинення яких суддя може бути підданий заходам дисциплінарної 

відповідальності, в Кодексі етичної поведінки судді, який потребує розробки та 

прийняття на рівні закону (за прикладом Португальської Республіки та 

Литовської Республіки); 3) визначення порядку здійснення дисциплінарного 

провадження стосовно суддів, як і стосовно інших державних службовців, у 

Законі України «Про дисциплінарну процедуру» з особливостями, визначеними 

в Законі «Про Вищу раду правосуддя»; 4) чітко визначити в Законі України 

«Про судоустрій та статус суддів» підстави для застосування до суддів таких 

дисциплінарних стягнень, як подання про тимчасове (від одного до шести 

місяців) відсторонення від здійснення правосуддя з позбавленням права на 

отримання доплат до посадового окладу судді; подання про переведення судді 

до суду нижчого рівня; подання про звільнення судді з посади (за прикладом 

законодавства Федеративної Республіки Німеччина, Французької Республіки, 

Португальської Республіки та Литовської Республіки). 

5. Встановлено, що підставами притягнення судді до дисциплінарної 

відповідальності не може бути застосування чи не застосування ним тієї чи 

іншої норми права, згода або не згода із судовим рішенням скаржника або інше 

розуміння останнім норми матеріального чи процесуального права, ніж її 

розуміння судом, оскільки, здійснюючи правосуддя, суддя є незалежним, 

керується верховенством права (ст. 129 Конституції України) і розглядає 

справи відповідно до Конституції України, законів України, міжнародних 

договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Аналізуючи підстави для здійснення дисциплінарного провадження стосовно 

судді та застосування дисциплінарного стягнення, ВРП має враховувати: 

суттєвість порушення, його сумісність із подальшим перебуванням особи на 

посаді судді, наявність та підтвердженість доказів, їхню безспірність, 

об’єктивність під час аналізу всіх обставин справи, відповідність 

дисциплінарного стягнення сутності та характеру порушення (особливо це 

важливо у разі застосування такого стягнення, як подання про звільнення судді 
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з посади: хоча підстави для його застосування конкретизовані п. 8 ст. 109 

Закону, однак вони мають оціночний характер, що іноді може призводити до 

застосування такого стягнення до «неугодного судді», за наявності конфлікту 

інтересів у самому суді, або за участю посадових осіб органів, які взаємодіють 

із судами (прокуратури, поліції та ін.), або посадових осіб органів, які тим чи 

іншим чином контролюють діяльність судді (судів) – ВРП, РСУ, ВККСУ). 

6. Встановлено, що процедура притягнення судді до дисциплінарної 

відповідальності включає такі стадії: 1) порушення дисциплінарного 

провадження (розгляд заяви скаржника, відкриття провадження, формування 

дисциплінарної комісії); 2) розгляд дисциплінарної справи (збір та оцінка 

доказів, проведення перевірки діяльності судді, прийняття пояснень сторін) та 

винесення рішення у справі (застосування дисциплінарного стягнення або не 

підтвердження в діях судді дисциплінарного проступку); 3) позасудове 

(адміністративне) оскарження прийнятого рішення; 4) забезпечення виконання 

рішення щодо застосування до судді дисциплінарного стягнення; виокремлено 

їхні особливості. 

За результатами аналізу практики діяльності ВРП у період 2018–2020 рр. 

щодо притягнення судді до дисциплінарної відповідальності виокремлено такі 

її слабкі сторони: відсутність чітко прописаних механізмів розгляду 

дисциплінарної справи в дистанційному режимі за допомогою засобів 

відеоконференції у разі неможливості безпосередньої участі однієї зі сторін із 

поважних причин; значно розтягнуті в часі строки розгляду справи та 

відсутність переліку підстав, за наявності яких цей термін може бути 

продовжено; відсутність чітких підстав тимчасового відсторонення судді від 

здійснення правосуддя в порядку застосування дисциплінарного стягнення та 

процесуального порядку їх застосування; відсутність підстав та процедури 

відводу члена (членів) Дисциплінарної палати ВРП та ін. 

7. Доведено, що оскарження рішення, прийнятого в результаті 

дисциплінарного провадження стосовно судді, може здійснювались у двох 

формам та процедурах: позасудового (адміністративного) оскарження – 

оскарження рішення ДП ВРП до ВРП у порядку, визначеному Законом про 

ВРП; судового – оскарження рішення ВРП до адміністративного суду у 

порядку, визначеному КАСУ (який знаходиться поза межами правового 

регулювання адміністративної процедури притягнення судді до дисциплінарної 

відповідальності). Доведено, що правове регулювання порядку виконання 

рішення, прийнятого в результаті дисциплінарного провадження стосовно 

судді, виходить за межі дисциплінарного провадження, однак є складником 

процедури притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. 

Встановлено, що основними вадами процедури оскарження та виконання 

рішення, прийнятого в результаті дисциплінарного провадження стосовно 

судді, є: обмеження права скаржника щодо оскарження рішення ДП ВРП до 

ВРП умовою наявності дозволу Дисциплінарної палати на таке оскарження; 

встановлення терміну на оскарження рішення ДП ВРП з моменту його 

прийняття, а не з моменту отримання копії рішення; визначення в Законі 

підстав, за яких рішення ВРП, ухвалене за результатами розгляду скарги на 
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рішення ДП, може бути оскаржене, враховуючи, що такі підстави та процедура 

оскарження визначені в КАСУ; розрізненість правового регулювання 

виконання рішення про застосування до судді дисциплінарних стягнень: 

подання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя та подання 

про переведення судді до суду нижчого рівня – в Законі про ВРП; подання про 

звільнення судді з посади – в Законі про статус суддів; відсутність правового 

регулювання порядку виконання таких стягнень, як догана з позбавленням 

права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом одного місяця 

та сувора догана з позбавленням права на отримання доплат до посадового 

окладу судді протягом трьох місяців. 

 8. Узагальнено та сформульовано окремі авторські пропозиції щодо 

удосконалення правових засад процедури притягнення судді до дисциплінарної 

відповідальності, які знайшли підтримку 76% опитаних у листопаді-грудні 

2020 р. 55 суддів місцевих судів Дніпропетровської, Запорізької та 

Кіровоградської областей. Зокрема, запропоновано: 1) в Законі України «Про 

судоустрій та правовий статус суддів», в розділі VI, необхідно: визначити коло 

обмежень для судді, яке передбачає застосування такого дисциплінарного 

стягнення, як попередження; передбачити можливість участі громадськості в 

процедурі дисциплінарного провадження щодо судді в тому числі шляхом 

онлайн доступу та трансляції цієї процедури в обмеженому форматі доступу; 

2) в Законі України «Про Вищу раду правосуддя» доцільно в главі 4 

«Дисциплінарне провадження щодо суддів» скоротити термін розгляду 

Дисциплінарною палатою дисциплінарної справи щодо судді з дев’яноста днів 

з дня її відкриття до одного місяця з продовженням такого терміну на 15 днів; 

виключити положення стосовно необхідності отримання скаржником дозволу 

ДП на оскарження до ВРП її рішення у дисциплінарній справі; уточнити термін 

на оскарження рішення ДП ВРП не з моменту його прийняття, а з моменту 

отримання копії рішення; виключити підстави, за яких рішення ВРП, ухвалене 

за результатами розгляду скарги на рішення ДП, може бути оскаржене, 

оскільки таке рішення приймається судом у порядку та з підстав, визначених 

КАСУ; 3) прийняти законодавчий акт, який би комплексно регламентував 

підстави, процесуальний порядок, строки та стадії притягнення судді до 

дисциплінарної відповідальності та застосування до судді заходів заохочення 

(наприклад, Закон про Дисциплінарний статут суддів), положення якого 

усунули б розбіжності відповідних положень законів «Про судоустрій та 

правовий статус суддів» та «Про Вищу раду правосуддя» стосовно процедур 

притягнення судді до дисциплінарної відповідальності; 4) потребує 

розроблення Положення про Дисциплінарні палати ВРП, в якому мають бути 

прописані права та обов’язки її членів, підстави та процедури відводу та 

самовідводу, процедури прийняття ними рішень стосовно притягнення суддів 

до дисциплінарної відповідальності, підстави та порядок оскарження їхніх 

рішень та відсторонення від виконання службових обов’язків; 5) окремої 

нормативної регламентації потребує статус дисциплінарного інспектора ВРП у 

відповідному Положенні, в якому мають визначені його повноваження та 

порядок їх реалізації. 
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Дисертацію присвячено розкриттю особливостей адміністративно-

правового регулювання процедури притягнення судді до дисциплінарної 

відповідальності в Україні, визначенню вад нормативно-правових актів, які 

регулюють окремі її етапи, та виокремленню напрямів удосконалення чинного 

законодавства в цій сфері.  

У роботі з’ясовано поняття, ознаки, зміст та адміністративно-правовий 

складник процедури притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. 

Виокремлено підстави та процедури притягнення судді до дисциплінарної 

відповідальності та визначено стан їх нормативно-правового забезпечення. 

Визначено учасників процедури притягнення судді до дисциплінарної 

відповідальності та розкрито їхній адміністративно-правовий статус. Здійснено 

аналіз зарубіжного досвіду реалізації процедури притягнення судді до 

дисциплінарної відповідальності та виокремлено напрями його впровадження в 

Україні. З’ясовано стадії процедури притягнення судді до дисциплінарної 

відповідальності, розкрито зміст процедурних відносин, які виникають у межах 

їх реалізації. Вироблено низку пропозицій щодо внесення законодавчих змін з 

метою покращення правових та організаційних засад процедури притягнення 

судді до дисциплінарної відповідальності в Україні. 

Ключові слова: адміністративні процедури, адміністративно-правове 

регулювання, вади правового регулювання, напрями удосконалення, процедура 

притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. 

 

Бондарчук Р.А. Административно-правовое регулирование процедуры 

привлечения судьи к дисциплинарной ответственности. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право, информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2021. 

Диссертация посвящена раскрытию особенностей административно-

правового регулирования процедуры привлечения судьи к дисциплинарной 

ответственности в Украине, определению недостатков нормативно-правовых 

актов, регулирующих отдельные ее этапы, и выделению направлений 

совершенствования действующего законодательства в этой сфере. 

В работе установлено понятие, признаки, содержание и административно-

правовая составляющая процедуры привлечения судьи к дисциплинарной 

ответственности. Выделены основания и процедуры привлечения судьи к 

дисциплинарной ответственности и определено состояние их нормативно-

правового обеспечения. Определены участники процедуры привлечения судьи 

к дисциплинарной ответственности и раскрыт их административно-правовой 

статус. Осуществлен анализ зарубежного опыта реализации процедуры 

привлечения судьи к дисциплинарной ответственности и выделены 

направления его внедрения в Украине. Выяснены стадии процедуры 

привлечения судьи к дисциплинарной ответственности, раскрыто содержание 

процедурных отношений, возникающих в рамках их реализации. Выработан 

ряд предложений по внесению законодательных изменений с целью улучшения 
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правовых и организационных основ процедуры привлечения судьи к 

дисциплинарной ответственности в Украине. 

Ключевые слова: административно-правовое регулирование, 

административные процедуры, направления совершенствования, недостатки 

правового регулирования, процедура привлечения судьи к дисциплинарной 

ответственности. 

 

Bondarchuk R.A. Administrative and legal regulation of the procedure for 

bringing a judge to disciplinary responsibility. – Manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of legal 

sciences on a specialty 12.00.07 – administrative law and process; financial law, 

information law. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021. 

The dissertation is devoted to revealing the peculiarities of administrative and 

legal regulation of the procedure of bringing a judge to disciplinary responsibility in 

Ukraine, identifying the shortcomings of legal acts that regulate its individual stages, 

and identifying areas for improvement of current legislation in this area. 

The paper clarifies the concept, features, content and administrative and legal 

component of the procedure for bringing a judge to disciplinary responsibility. The 

grounds and procedures for bringing a judge to disciplinary responsibility are 

identified and the state of their legal support is determined. Participants in the 

procedure of bringing a judge to disciplinary responsibility have been identified and 

their administrative and legal status has been disclosed. The analysis of foreign 

experience of realization of the procedure of bringing a judge to disciplinary 

responsibility is carried out and the directions of its introduction in Ukraine are 

singled out. The stages of the procedure of bringing a judge to disciplinary 

responsibility are clarified, the content of procedural relations that arise within their 

implementation is revealed. A number of proposals have been made to introduce 

legislative changes in order to improve the legal and organizational basis of the 

procedure for bringing a judge to disciplinary responsibility in Ukraine. 

The main achievements of the dissertation, which reflect its content and 

determine the elements of its scientific novelty, include the following. The author 

singles out and proves the administrative and legal component of the procedure for 

bringing a judge to disciplinary responsibility, which according to the classification 

criteria is attributed to the procedure for applying disciplinary measures to civil 

servants in the judiciary. 

The features on the basis of which it is referred to the system of administrative 

procedures are singled out, namely: it is carried out by a specially authorized subject 

of power – GRP; the procedure and grounds for its implementation are defined in the 

law; regulated by the rules of administrative procedure; based on the principles of 

compliance with the administrative procedure; ends with the adoption of an 

administrative act. 

The paper further develops scientific approaches to distinguishing the principles 

of the procedure of bringing a judge to disciplinary responsibility: legality, equality 

of rights of all parties to the proceedings, objectivity, impartiality, accessibility, 

openness, etc. 
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The models of construction and functioning of the system of application of 

disciplinary measures to judges in foreign countries are studied, on the basis of which 

its positive experience is clarified and the directions of its implementation in Ukraine 

are singled out. In particular, some scientifically substantiated provisions are 

proposed to optimize the GRP’s powers to apply disciplinary measures to a judge, 

which will bring national legislation in line with international standards of justice and 

judicial protection of individual rights and freedoms. 

Provisions on the need to clarify the grounds for bringing a judge to disciplinary 

responsibility have been proved; it is proposed to clarify the grounds for the 

application of such a disciplinary sanction as a motion to dismiss a judge in order to 

prevent violations of the principle of legality and impartiality of disciplinary 

proceedings. 

The necessity of optimizing the procedure of bringing a judge to disciplinary 

responsibility is substantiated, with the separation of the following stages: initiation 

of disciplinary proceedings; consideration of a disciplinary case and decision-making; 

extrajudicial appeal against the decision; ensuring the execution of the decision on 

the application of a disciplinary sanction to a judge. 

The directions of improving the legal basis of the procedure for bringing a judge 

to disciplinary responsibility are substantiated, in particular regarding: the need to 

determine clear deadlines for preliminary examination of disciplinary complaints and 

the disciplinary chambers to decide on the opening of complaints proceedings in GRP 

regulations; determination in the law of precautions for non-compliance with the 

terms of consideration of complaints; standardization of the procedure for 

consideration of requests for public information during the consideration of a 

disciplinary case against a judge, including access to records of previous meetings of 

disciplinary chambers; publication on the GRP website of all decisions based on the 

results of consideration of disciplinary complaints in the format of open data; 

providing video recording and, in the future, online broadcasting of all meetings of 

disciplinary chambers; systematization and coordination of the procedure of 

consideration of a disciplinary case against a judge in the Law “On the Judiciary and 

the Status of Judges”, in the Law on GRP and the Rules of GRP, etc. 

Key words: administrative and legal regulation, administrative procedures, 

defects of legal regulation, directions of improvement, procedure of bringing a judge 

to disciplinary responsibility.  
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