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ПЕРЕДМОВА

Роль суду в державі, соціальні очікування, пов'язані із суд
дівською діяльністю, забезпечення кожному права на справед
ливий суд є життєво важливими для суспільства, у зв'язку з чим
правосуддя виступає однією з головних функцій судової влади
та, відповідно, потребує належного кадрового забезпечення. Це
пов’язано з тим, що якість правосуддя визначається, в тому чис
лі, і ставленням суддів до його відправлення.
Належне ставлення суддів до виконання своїх обов’язків
забезпечується системою правових засобів, одним з яких є
дисциплінарна відповідальність. Застосування дисциплінар
них заходів (або сама можливість їх застосування) - хоч і не
єдиний, але досить ефективний метод протидії порушенням
дисципліни з боку суддів. Зазначене обумовлює необхідність
існування такого механізму відповідальності суддів, який ро
бить її адекватним засобом забезпечення належного правосуд
дя, зберігаючи при цьому баланс між механізмом притягнення
носіїв судової влади до відповідальності та гарантіями суддів ської діяльності. Проведений аналіз рішень Вищої кваліфіка
ційної комісії суддів України (далі - ВККС) та актів Вищої ради
юстиції (далі - ВРЮ ) стосовно притягнення суддів до дисци
плінарної відповідальності, відмови у відкритті дисциплінар
ної справи, припинення дисциплінарного провадження та
скасування рішень ВККС Вищою радою юстиції показав, що у
2011 році ВККС притягнула до дисциплінарної відповідальнос
ті 149 суддів, а в 2012-му - 109 суддів місцевих та апеляційних
судів, а у 2013-му році прийнято 101 рішення про застосуван
ня до судді дисциплінарного стягнення у вигляді догани. За по
данням ВРЮ у 2011 році за порушення присяги було звільнено
7 суддів, а у 2012-му ВРЮ підготувала 16 подань про звільнен
ня суддів за цією підставою.
Досліджуючи дисциплінарну відповідальність носіїв су
дової влади, також слід ураховувати, що вона є компонентом
кількох самостійних правових підсистем: елементом правово
го статусу судді; окремим підвидом юридичної відповідальнос
ті; елементом забезпечення належної службової дисципліни
-
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та відправлення правосуддя, що й обумовлює особливості її
розгляду.
Про актуальність науково-практичних розроблень щодо
дисциплінарної відповідальності суддів в умовах суспільно-по
літичних трансформацій перехідного періоду свідчать численні
гострі дискусії навколо цієї теми. Проблематика юридичної від
повідальності носіїв судової влади привертає велику увагу фа
хівців як у нашій країні, так і за кордоном. Зокрема, окремим
питанням правового статусу суддів, в тому числі дисциплінарній
відповідальності суддів, присвячено наукові праці вітчизняних
правників В. Д. Бринцева, С. Ф. Василюка, Л. Є. Виноградової,
В. С. Венедиктова, О. В. ГЬнчаренко, В. В. ГЬродовенка,
Ю. М. Грошевого, В. О. Іфинюка, В. В. Долежана, В. С. Єгорової,
О. С. Захарової, І. О. Картузової, С. В. Ківалова, Н. О. Кіреєвої,
B. П. Кохан, Р. О. Куйбіди, І. Є. Марочкіна, О. Р. Михайленка,
М. І. Мичка, Л. М. Москвич, І. В. Назарова, В. Т. Нора,
М. А. Погорецького, С. В. Прилуцького, А. О. Селіванова,
М. І. Хавронюка, С. О. Халюка, В. П. Шибіка, Т. В. Штих,
О. Г. Яновської та ін.
Питання юридичної відповідальності суддів розглядалися та
кож й у працях зарубіжних вчених: Ю. С. Адушкіна, В. К. Аулова,
C. С. Алексеева, С. М. Братуся, Н. В. Вітрук, Д. В. Володіної,
Д. А. Гавриленка, А. Г. Дроздова, В. В. Єршова, М. І. Клеандрова,
Н. А. Колоколова, І. С. Кузнецовой Д. А. Ліпінського, Т. Г. Мор
щаковой Г. А. Нестерова, С. В. Подкопаева, І. С. Самощенка,
М. О. Сапуновой Н. С. Сопельцевої, Р. Л. Хачатурова, А. А. Цараєва,
А. Е. Яковлева та ін.
Проте наявні наукові дослідження не містять комплексно
го підходу до вирішення всіх проблемних питань, пов’язаних із
правозастосуванням інституту дисциплінарної відповідальнос
ті суддів в Україні. Водночас після оновлення національного за
конодавства в галузі судоустрою і статусу суддів у 2010 р. ще не
проводився комплексний розгляд підстав і порядку притягнення
суддів до дисциплінарної відповідальності, статусу органів дисци
плінарної юрисдикції та організаційних засад їх діяльності, зміс
ту стадій дисциплінарного провадження, а тому звернення до цих
питань є своєчасним і обумовлює актуальність теми дослідження.
У монографії висвітлюються особливості юридичної відпові
дальності судді як елементу його правового статусу, здійснюється
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аналіз вітчизняного законодавства, що регламентує інституї
дисциплінарної відповідальності судді, та дослідити нідиоиідмі
міжнародні стандарти, розкривається сутність дисциплінарної
відповідальності судці як спеціального виду дисциплінарної під
повідальності, мета та підстави дисциплінарної віді ювіді ілі .ікм 1 1
судді, розглядається статус органів дисциплінарної юрисдикції
та організаційні засади їх діяльності, розкривається зміст «їй
дій дисциплінарного провадження, формулюються теоретичні
висновки і розробляються конкретні пропозиції ЩОДО адопції Ж
лення законодавства, яке регламентує дисциплінарну підім ml
дальність судді.
Випускаючи свою першу книгу у світ, висловлюю щиру till
дяку своїй матері Шуляковій Вірі Федорівні за життя ти пес н
гарне і світле, що є в ньому, заступнику декана юридичного
факультету Київського національного університету імені їїіріи а
Шевченка Наталії Олександрівні Кіреєвій, проректору з іт у т миіі
роботи Національної школи суддів України професору Нити ні)
Георгіївні Ш укліній, ІЬлові Київського окружного адміністрації!
ного суду Басаю Олегу Вікторовичу за підтримку в єтііііо інм н
ні мене як юриста практика та науковця, професорам Сергію
Валентиновичу Прилуцькому, Валентину Васильовичу ( іердншу
та Яновській Олександрі Григорівні за рецензування моногри
фії та висловлені зауваження та поради, які з вдячністю мною
сприйняті, а також завідувачу кафедри правосуддя юридичн....
факультету Київського національного університету Імені 111 рік а
Шевченка професору Миколі Анатолійовичу Погореці.кому ж
наукове редагування моєї монографії та підтримку в пнукоиому
житті.
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