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гідно зі ст. 98 Закону “Про судоустрій України”
органами, що здійснюють дисциплінарне про
вадження, є кваліфікаційні комісії суддів -— щодо
суд дів загальних судів, Вища кваліфікаційна комісія
суддів України — щодо суддів апеляційних судів, і
Вищ а рада юстиції — щодо суддів вищих спеціа
лізованих судів та суддів Верховного Суду України.
Низька ефективність, бездіяльність цих органів за
гальновідома. В юридичній літературі їх діяльність
вже неодноразово піддавалася аналізу і справедливій
критиці. Навіть Голова Ради суддів України В.Кривенко зазначав, що “ ... законодавче регулювання
організації кваліфікаційних комісій неправильне, по
суті, робота цих важливих для судової системи ус
танов паралізована, тому необхідно невідкладно
здійснити корегування у цій частині Закону”[1].
Для вдосконалення законодавства, що регу
лю є дисциплінарну відповідальність суддів У к
раїни, на нашу думку, корисним може бути досвід
зарубіжних країн. Наприклад, відповідно до роз
ділу І ст. З К онституції Сполучених Ш татів Аме
рики “ Судді як В ерховного, так і нижчих судів
зберігаю ть свої посади, поки до них немає пре
т е н зій ...” Як бачимо, звільнення суддів з посади
не обум овлено певними застереж еннями. К онс
титуція США визнала цілком конкретні, прості, у
той же час досить широкі підстави для звільнення
суддів з посади. В США незалежно від того, яким
чином призначаються судді, у кожному штаті пе
редбачено звільнення судді з посади за криміналь
ні вчинки, некомпетентність, недостатність суд
дівської витримки та з інших суттєвих причин.
Зазвичай, поведінку судді розглядає державна ко
місія на підставі вимоги адвоката, сторін судового
процесу або представника громадськості. Комісія
у п овн оваж ен а застосувати чи реком ендувати
Верховному суду штату відповідні дисциплінарні
заходи, у тому числі й звільнення з посади. Най
частіше це — комісія з питань призначення суддів
чи комітет з питань вимог до суддів. Цілком мож
ливе звільнення судді і законодавчою владою[2].
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О собливість структури судової системи Н і
м еччини полягає у том у, щ о там існ ую ть суди
особливої ю рисдикції для представників певних
проф есій, у тому числі й суди ди сц и п л ін ар н о ї
ю рисдикції для суддів і прокурорів. Система цих
судів складається з дисциплінарних судів земель
п ерш ої інстанції, ди сциплінарних судів земель
другої інстанції і Федерального Верховного суду
(Д исциплінарного суду Ф едерації). Як бачимо,
спеціальні дисциплінарні суди для суддів і про
курорів в Німеччині мають розгалужену систему,
крім того, там існують окремі дисциплінарні суди
для чиновників, військовослужбовців Бундесверу,
нотаріусів і суди честі для адвокатів, патентних
повірених, аудиторів, консультантів з податкових
справ і довірених з податкових справ, а також су
ди честі для представників медичних професій[3].
У вип адку поруш ення суддям и Н ім еччини
своїх обов’язків проти них мож уть застосовува
тися такі ди сц ип лін арні заходи як оголош ення
догани, скорочення посадової ставки або навіть
звільнення зі служби в дисциплінарному порядку.
К рім того, суди з ди сциплінарних справ суддів
Н ім еччини р озгляд аю ть ди сц ип лін арні справи
про відправлення суддів у відставку з причини їх
непридатності до служби (наприклад, через тяжке
тривале захворю вання), а також питання обм е
ження незалежності суддів внаслідок здійснення
певних заходів службового нагляду. При цьому як
засідателі у дисциплінарних судах беруть участь
представники відповідних професій[4].
Корисним є аналіз законодавства про дис
циплінарну відповідальність суддів у Республіці
П ольщ а. П орядок ди сц ип лін арної відп овідаль
ності суддів Польщі врегульовано в розділі 5 За
кону Республіки П ольщ а від 20 червня 1985 р.
"Право про устрій загальних судів” із подальшими
змінами та доповненнями (далі — Закон)[5]. Спра
зі'. про вчинення суддями дисциплінарних проступків розглядають дисциплінарні суди: в першій
ін стан ції — Д исциплінарний суд; в другій інс
танції — Виший дисциплінарний суд.
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До складу дисциплінарних судів входять суд
ді в кількості, встановленій Крайовою радою су
дочинства за поданням загальних зборів Н айви
щого суду, Вищого адміністративного суду, апе
ляційних судів й зібрання представників загаль
них зборів суддів окружних судів та Загальні збо
ри суддів В ійськових судів. Голову та засту п 
ників дисциплінарних судів обираю ть судді цих
судів зі свого складу.
Дисциплінарний суд та Вищий дисциплінар
ний суд розглядають справи у складі трьох суддів.
Головуючого у справі визначає Голова відповід
ного суду. Строк повноваж ень дисциплінарних
судів чотири роки. Адміністративне забезпечення
дисциплінарних судів здійсню ється П резидіальним бю ро найвищ ого суду ( ст. 83 Закону). Д ис
циплінарного речника обирає колегія апеляцій
ного суду з числа суддів цього суду. Дисциплінар
ний речник п ов’язаний вказівкою органу, уповно
важеного вимагати порушення дисциплінарного
провадження (ст. 85 Закону). Відповідно до ст. 86
Закону захисником обвинуваченого може бути
лише особа із складу суддівського корпусу.
Суддю можна притягнути до дисциплінарної
відповідальності за службові проступки, скоєні
ним під час перебування на цій посаді (§ 1 ст. 80
Закону). С уддя також підлягає ди сциплінарній
відп овідальн ості і за проступки, скоєні до зай 
няття ним суддівської посади, якщо вони посяг
нули на честь раніше займаної ним державної по
сади (§ 2 ст. 80 Закону). Суддя не може бути зат
риманий або притягнутий до крим інальної, су 
дової чи адм іністративної відповідальності без
згоди відповідного дисциплінарного суду. Це пра
вило не стосується затримання на місці скоєння
злочину (§ 1 ст. 50 Закону). До моменту виріш ен
ня заяви про притягнення судді до відповідаль
ності, відповідний дисциплінарний суд може ви
магати невідкладного звільнення судді, затрима
ного на місці вчинення злочину (§ 2 ст. 50 Закону).
Не можна притягнути суддю до дисциплінар
н ої відповідальності, якщ о з мом енту вчинення
проступку минуло три роки, а порушене дисцип
лінарне провадження підлягає закриттю (§ 1 ст. 81
Закону ). Однак, якщ о в діях судді є ознаки скла
ду злочину, то продовження строків притягнення
до дисциплінарної відповідальності не може на
стати раніш е ніж продовж ення строків, п ер ед
бачених Кримінальним кодексом (§ 2 ст. 81).
С таття 82 Закону передбачає такі види ди с
циплінарних покарань: попередж ення; догана;
зняття із займаної адміністративної посади; пере
ведення на інш е служ бове місце; звільн енн я із
суддівської служби.
Притягнення до відповідальності тягне за со
бою позбавлення можливості просування по службі
протягом 3-х років, а також неможливість членства
протягом цього періоду в керівних органах суд
дівського самоврядування — колегії окружного
суду, дисциплінарному суді (§ 2 ст. 82 Закону).
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Д и сци п лін арні суди р озглядаю ть справи в
закритих судових засіданнях На засіданні можуть
буди присутні судді, а також судові асесори, які
виконують суддівські функції (§ 1 ст. 87 Закону ).
Секретарем судового засідання у дисциплінарній
справі може бути суддя, асесор або аплікант (ста
ж ист), визначені Головою відповідного дисцип
лінарного суду (§ 3 ст. 87 Закону).
Дисциплінарний речник звертається із заявою
про порушення дисциплінарного провадження на
вимогу міністра справедливості (юстиції), голови
ап еляц ій ного, окруж ного суду або к ол егії ап е
ляційного чи окружного суду (§ 1 ст. 88 Закону).
Заяву про поруш ення дисциплінарного провад
ження розглядає дисциплінарний суд і за резуль
татами розгляду виносить ухвалу про порушення
або відм ову в поруш енні дисциплінарного про
вадж ення (§ 2 ст. 88 Закону). Н а ухвалу про по
руш ення або відмову в поруш енні дисциплінар
ного провадж ення дисциплінарний речник, ко
легія суду чи обвинувачений м ож уть протягом
семи днів подати скаргу до Вищого дисциплінар
ного суду (§ 3 ст. 88 Закону).
Заява про порушення дисциплінарного про
вадження, а також ухвала, постановлена за резуль
татами її розгляду, повинні бути розглянуті про
тягом семи днів з моменту надходж ення до від
повідного суду (§ 4 ст. 88 Закону). Термін розг
ляду ди сц ип лін арної справи в суді п ерш ої інс
танції не повинен перевищ увати шести тиж нів з
мом енту поруш ення справи про дисциплінарне
провадж ення (§ 2 ст. 89 Закону). Н еявка обви 
нуваченого або його захисника без поважних при
чин не є перешкодою для розгляду справи (§ 3 ст. 89
Закону).
За результатами розгляду справи дисциплі
нарний суд постановляє вирок, на який протягом
семи днів можна подати скаргу до В ищ ого дис
циплінарного суду. Скарга має бути розглянута
протягом семи днів з моменту надходження її до
суду другої інстанції (ст. 95 Закону). П ісля наб
рання вироком законної сили голова ди сц ип лі
нарного суду надсилає його копію міністру спра
ведливості, голові та колегії відповідного суду.
На вирок, що набрав законної сили, скаргу в
порядку надзвичайної ревізії до Вищ ого дисцип
лінарного суду можуть подати К райова рада су
д очи нства, Г олова найвищ ого суду чи міністр
справедливості (ст. 98 Закону). Скаргу в порядку
надзвичайної ревізії Вищий дисциплінарний суд
розглядає у складі семи суддів за умови голову
вання судді найвищ ого суду. С каргу в порядку
н адзвичай ної ревізії, щ о суп еречи ть інтересам
обвинуваченого, мож на подати лиш е протягом
ш ести м ісяців з мом енту набрання вироком за
конної сили (ст. 98 Закону).
Н а час ди сц ип лін арного провадж ення ди с
циплінарний суд може усунути суддю від вико
нання суддівських о б о в ’язків; при цьом у заро
бітну плату судді може бути зм енш ено до 50%
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( § 1 - 2 ст. 103 Закону). На ухвалу про усунення
судді від виконання суддівських обов’язків на час
дисциплінарного провадження може бути подано
скаргу до Вищого дисциплінарного суду (ст. 105
Закону).
У випадках, не врегульованих Законом, до
дисциплінарного провадження застосовуються і
правила Кодексу кримінального провадження.
Особливості дисциплінарної відповідальності
суддів Вищ ого адм іністративного суду Польщі
врегульовано в Законі від 11 травня 1995 р. “Про
Вищ ий адміністративний суд” [6]. Д исциплінар
ним судом у справах про дисциплінарні проступ
ки суддів Вищ ого адм іністративного суду є Ви
щий адміністративний суд, який розглядає справи:
по першій інстанції — в складі трьох суддів Ви
щого адміністративного суду; по другій інстанції
— в складі семи суддів В ищ ого адм іністратив
ного суду. Брати участь у розгляді дисциплінар
них справ маю ть право усі судді В ищ ого адм і
ністративного суду, крім Голови цього суду, дис
циплінарного речника та їх заступників.
С клад ди сц ип лін арного суду визначається
шляхом ж еребкування з числа суддів Вищого ад
міністративного суду. Головує на засіданні суддя
найстарший за віком.
Дисциплінарного речника і його заступника
обирає колегія В ищ ого адм іністративного суду
строком на чотири роки (ст. 12 <1 Закону “Про Ви
щий адміністративний суд”).
Аналогічний порядок розгляду дисциплінар
них справ суддів адм ін істрати вн и х судів вста
новлено і Законом від 25 липня 2002 р. “Право про
устрій адм іністративних судів” , який вступив в
дію з 1 січня 2004 р.[7].
Обсяг статті не дозволяє піддати аналізу прак
тику притягнення до дисциплінарної відповідаль
ності суддів, що існує в інших країнах. Однак вик
ладене вище щодо цього питання може бути вико

ристане для удосконалення дисциплінарної від
повідальності суддів в нашій державі. Гостра пот
реба в цьому є, про що свідчать результати роботи
ти м часо во ї сл ід чо ї ком ісії В ерховн ої Ради У к
раїни з питань перевірки дотримання конститу
ційних прав і свобод людини та громадянина. За
інф орм ацією голови ц ієї к ом ісії н ародного депутатат Віктора Мусіяки, найбільше скарг надійш
ло на рішення судів. Він відзначив низький фахо
вий рівень роботи не тільки місцевих судів, а й
нехтування процесуальним и нормами суддями
апеляційних судів. І навіть зволікання з розглядом
справ Верховним Судом України. У жодній із скарг
на представника Феміди, що надійшли до комісії,
громадянам не вдалося домогтися бодай відкриття
дисциплінарного провадження. Із 43 уж е зд ій с
нених комісією депутатських запитів та звернень
до органів судочинства лиш е в одному випадку
документи про відмову у притягненні до відпо
відальності судді були належно оформлені. В решті
випадків ком ісії надавали відписки і навіть виз
нання поруш ень строків розгляду із ф орм улю 
ванням : “у з в ’язку з великим навантаж енням у
роботі” [8].
Такий негатив в діяльн ості су до во ї влади
значною мірою обумовлений недосконалістю іс
нуючої системи дисциплінарної відповідальності
суддів. О днією з них у даний час є те, що к ва
ліфікаційні комісії суддів, які притягують суддів
до дисциплінарної відповідальності, складаються
у переваж ній більш ості з суддів і працю ю ть на
гром адських засадах. Тим самим судді певною
мірою виступаю ть суддями у власних справах.
А робота кваліфікаційних комісій на громадських
засадах створю є умови для проявів корпоратив
ності і безвідповідальності їх членів. Тому назріла
гостра потреба докорінно змінити існуючий в Ук
раїні порядок дисциплінарного провадження щодо
суддів з врахуванням зарубіжного досвіду.
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