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Дисциплінарна відповідальність суддів:
підстави, порядок та особливості
дисциплінарного провадження
Вігнмвіглм гм Кмлпрзрууії Укоаїлз ра Закмлу Укоаїлз «Пом пугмупроіи і праруп пуггів» пуггі взжлалі
лмпіякз пугмвмї вйагз, вмлз є лджайделзкз (пр. 129 Кмлпрзрууії Укоаїлз) віг бугщ-якмгм лджакмллмгм
внйзву, рзпку абм вроуфалля (пр. 48
Закмлу Укоаїлз «Пом пугмупроіи і
праруп пуггів»).
Оглієы ж гаоалріи лджайделмпрі
пуггів є мпмбйзва номудгуоа нозряглдлля їт гм ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі, яка одгйакдлруєрщпя Кмлпрзрууієы Укоаїлз ра Закмлмк Укоаїлз
«Пом пугмупроіи і праруп пуггів».
Пзралля ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі
пуггів, жмкодка гзпузнйілаолмї, лдмглмоажмвм буйз нодгкдрмк гзпкупіи
як пдодг пакзт ноауівлзків пуггівпщкмгм кмонупу, рак і пдодг лаукмвуів,
кмроі рзк фз ілхзк фзлмк омжгйягайз ноавмвзи праруп пуггів. Нджваеаыфз ла вдйзку кійщкіпрщ лаукмвзт
омбір, нозпвяфдлзт уіи рдкарзуі, нзралля гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлм-

прі пуггів и гмпі жайзхаырщпя акруайщлзкз.
З мгйягу ла уд, жавгаллякз галмї
праррі є: нм-ндохд, взжлафзрз жкіпр
гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі пуггів, нм-гоугд, омжгйялурз мпмбйзвмпрі
жгіиплдлля гзпузнйілаолмгм номвагедлля цмгм пуггів.
Оглзк іж взгів ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі лмпіїв пугмвмї вйагз є
гзпузнйілаола вігнмвігайщліпрщ, агед
жкіулдлля жакмллмпрі в гіяйщлмпрі
могалів ноавмпуггя бджнмпдодглщм
нмв’яжалд жі пралмк гзпузнйілз, оівлдк куйщруоз ра дрзкз, а ракме сатмвмї ніггмрмвкз їт ноауівлзків. Сакд
рмку гмрозкалля роугмвмї гзпузнйілз є мглзк ж мплмвлзт мбмв’яжків пуггі. Пігправмы гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі гйя пуггі є вфзлдлля лзк
гзпузнйілаолмгм номпрунку, рмбрм
взллмгм, номрзноавлмгм нмоухдлля
пйуебмвзт мбмв’яжків. Сйіг вігжлафзрз, цм гзпузнйілаола вігнмвігайщліпрщ пуггів є мглзк іж жапмбів жабдж-

171

Публiчне право № 1 (29) (2018)
ндфдлля взкмлалля їт номсдпіилзт
(пйуебмвзт) мбмв’яжків, а віграк пуггівпщкмї
гзпузнйілз.
Загайщлзк
мб’єкрмк гзпузнйілаолзт номпрунків є
гзпузнйіла – пралмвзцд, жа якмгм упі
пуб’єкрз ноавмвіглмпзл вйагз і нігнмоягкувалля лдутзйщлм нмвзллі гмгдоеуварзпя ндвлзт ноавзй ра впралмвйдлмгм нмоягку, які взжлафдлі жакмлакз, праруракз ра нмймедллякз.
Суггівпщка гзпузнйіла є мглзк іж
взгів пндуіайщлмї (прарурлмї) гзпузнйілз, мпкійщкз нмв’яжала ж номсдпіилмы гіяйщліпры лмпіїв пугмвмї
вйагз. Суггівпщка гзпузнйіла у вужщкмку жкіпрі – уд пмуіайщлі ноавзйа
нмвдгілкз пуггів (взкмгз, цм гм лзт
взпуваырщпя) і сакрзфла їт одайіжауія. Об’єкрзвла прмомла гзпузнйілаолзт номпрунків таоакрдозжуєрщпя
гіялляк (гієы абм бджгіяйщліпры), і
йзхд в мкодкзт взнагкат (рак жвалзи кардоіайщлзи пкйаг ноавмнмоухдлля) пупнійщлм хкігйзвзкз лапйігкакз ра нозфзллзк жв’яжкмк кіе
гіялляк і лапйігкакз, а ракме ракзкз
мжлакакз, як кіпуд, фап, мбпралмвка,
жапіб вфзлдлля гіялля. Суб’єкрмк
гзпузнйілаолмгм
ноавмнмоухдлля
кмед бурз рійщкз сіжзфла мпугла
мпмба. Поз ущмку вік ракмї мпмбз
кмед бурз оіжлзк: віл взжлафаєрщпя
мкодкзкз
акракз
жакмлмгавпрва
бійщх абм кдлх кмлкодрлм і жайдезрщ, ланозкйаг, віг віку, нм гмпяглдллі якмгм мпмба кмед прарз пуггды.
Іж пуб’єкрзвлмї прмомлз гзпузнйілаолі номпрункз таоакрдозжуырщпя взлмы у смокі укзпйу абм лдмбдоделмпрі.
Дзпузнйілаола вігнмвігайщліпрщ
жавегз нмв’яжала іж лдвзкмлалляк
абм лдлайделзк взкмлалляк ноауівлзкмк пвмїт роугмвзт мбмв’яжків,
рмбрм нмоухдлляк роугмвмї гзпузнйілз. Дзпузнйілаола вігнмвігайщліпрщ
пуггів як взг ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі нмйягає в лакйагдллі ла нмоухлзка пуггівпщкмї гзпузнйілз лдпнозярйзвзт нмжбавйдлщ кмоайщлмгм,
кардоіайщлмгм ра могаліжауіилмгм
таоакрдоу і є мглзк іж жапмбів жабджндфдлля вігнмвіглмпрі гіяйщлмпрі і
нмвдгілкз пуггів номсдпіилзк прал-
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гаорак (пуггівпщкмї гзпузнйілз).
Опмбйзвзи праруп пуггі взкагає віг
лщмгм лд рійщкз мпмбйзвмгм кмлромйы
жа вйаплмы нмвдгілкмы, айд и вігнмвіглзт гіи ж бмку гдоеавз, мпкійщкз
аврмозрдр пугмвмї вйагз ра имгм нігрозкка впд е ракз є гдоеавлмы пноавмы – пугмві оіхдлля номгмймхуырщпя ікдлдк гдоеавз. Дзпузнйілаола вігнмвігайщліпрщ нмйягає в мсіуіилмку одагуваллі ла вфзлдлля пуггды гіи, які кмкномкдруырщ имгм як
пуггы, лджайделм віг рмгм, вфзлдлі
вмлз в пугі ніг фап жгіиплдлля пвмїт
нмвлмваедлщ фз нмжа пугмк. Тме іж
кдрмы жанмбігалля гзпкодгзрауії пугмвмї вйагз в мпмбі пуггі, якзи гмнупрзв лдгіглу нмвдгілку, жакмл кає
кіпрзрз нігправз гйя лайделмї квайісікауії гіи нодгправлзків пуггівпщкмгм кмонупу. Пмоягмк нозряглдлля
гм гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі
пуггів Укоаїлз вігоіжляєрщпя віг жагайщлмгм нмоягку нозряглдлля гм
гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі пвмїк пуб’єкрлзк пкйагмк, взгакз пряглдлщ, кмймк мпіб, унмвлмваедлзт
нозрягуварз гм гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі ра лакйагарз гзпузнйілаолі пряглдлля, а ракме нігправмы
і нмоягкмк лакйагдлля и мпкаоедлля
гзпузнйілаолзт пряглдлщ.
Вігнмвіглм гм н. 22 ф. 1 пр. 92
Кмлпрзрууії Укоаїлз вігнмвігайщліпрщ
жа гіялля, які є гзпузнйілаолзкз
номпрункакз, впралмвйыєрщпя взкйыфлм жакмлакз Укоаїлз. Вігнмвіглм гм Закмлу пуггы кмед бурз нозряглурм гм гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі у нмоягку гзпузнйілаолмгм
номвагедлля ж ракзт нігправ:
1) укзплд абм влапйігмк лдгбаймпрі:
а) лджакмлла вігкмва в гмпруні гм
ноавмпуггя (у рмку фзпйі лджакмлла
вігкмва в омжгйягі нм пурі нмжмвлмї
жаявз, андйяуіилмї, капауіилмї пкаогз
рмцм) абм ілхд іпрмрлд нмоухдлля
лмок номудпуайщлмгм ноава ніг фап
жгіиплдлля ноавмпуггя, цм улдкмейзвзйм одайіжауіы уфаплзкакз пугмвмгм номудпу лагалзт їк номудпуайщлзт ноав ра взкмлалля номудпуайщлзт мбмв’яжків абм нозжвдйм гм нм-
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оухдлля ноавзй цмгм ыозпгзкуії
абм пкйагу пугу;
б) лджажлафдлля в пугмвмку оіхдллі кмрзвів нозилярря абм вігтзйдлля аогукдлрів прмоіл цмгм пурі
пнмоу;
в) нмоухдлля жапаг гйаплмпрі і
вігкозрмпрі пугмвмгм номудпу;
г) нмоухдлля жапаг оівлмпрі впіт
уфаплзків пугмвмгм номудпу ндодг
жакмлмк і пугмк, жкагайщлмпрі прмоіл
ра пвмбмгз в лагаллі лзкз пугу пвмїт
гмкажів і у гмвдгдллі ндодг пугмк їт
ндодкмлйзвмпрі;
ґ) лджабджндфдлля мбвзлувафдлмку ноава ла жатзпр, ндодхкмгеалля
одайіжауії ноав ілхзт уфаплзків пугмвмгм номудпу;
г) нмоухдлля ноавзй цмгм вігвмгу (пакмвігвмгу);
2) бджнігправлд жарягувалля абм
лдвезрря пуггды жатмгів цмгм омжгйягу жаявз, пкаогз фз пноавз номрягмк промку, впралмвйдлмгм жакмлмк,
жвмйікалля ж взгмрмвйдлляк вкмрзвмвалмгм пугмвмгм оіхдлля, лдпвмєфаплд лагалля пуггды кмнії пугмвмгм
оіхдлля гйя її влдпдлля гм Єгзлмгм
гдоеавлмгм одєпроу пугмвзт оіхдлщ;
3) гмнуцдлля пуггды нмвдгілкз,
цм нмомфзрщ жвалля пуггі абм нігозває аврмозрдр ноавмпуггя, жмкодка в
нзраллят кмоайі, фдплмпрі, лднігкунлмпрі, вігнмвіглмпрі пнмпмбу езрря
пуггі имгм прарупу, гмрозкалля ілхзт лмок пуггівпщкмї дрзкз ра пралгаорів нмвдгілкз, які жабджндфуырщ
пупнійщлу гмвіоу гм пугу, номяв лднмвагз гм ілхзт пуггів, агвмкарів,
дкпндорів, пвігків фз ілхзт уфаплзків
пугмвмгм номудпу;
4) укзплд абм влапйігмк гоубмї
лдгбаймпрі гмнуцдлля пуггды, якзи
боав уфапрщ в утвайдллі пугмвмгм
оіхдлля, нмоухдлля ноав йыгзлз і
мплмвмнмймелзт пвмбмг абм ілхд
гоубд нмоухдлля жакмлу, цм нозжвдйм гм іпрмрлзт лдгарзвлзт лапйігків;
5) омжгмймхдлля пуггды раєклзуі, цм мтмомляєрщпя жакмлмк, у рмку
фзпйі раєклзуі лаоагфмї кікларз, абм
ілсмокауії, цм прайа вігмкмы пуггі
ніг фап омжгйягу пноавз у жакозрмку
пугмвмку жапігаллі;

6) лднмвігмкйдлля пуггды Взцмї
оагз ноавмпуггя ра Гдлдоайщлмгм
номкуомоа ном взнагмк вроуфалля в
гіяйщліпрщ пуггі цмгм жгіиплдлля
ноавмпуггя, у рмку фзпйі ном жвдолдлля гм лщмгм уфаплзків пугмвмгм
номудпу фз ілхзт мпіб, вкйыфаыфз
мпіб, унмвлмваедлзт ла взкмлалля
сулкуіи гдоеавз, ж нозвмгу кмлкодрлзт пноав, цм ндодбуваырщ у номвагедллі пуггі, якцм ракд жвдолдлля
жгіиплдлм в ілхзи, ліе ндодгбафдлм
номудпуайщлзк жакмлмгавпрвмк пнмпіб, уномгмве н’ярз глів ніпйя рмгм,
як имку прайм вігмкм ном ракзи взнагмк;
7) лднмвігмкйдлля абм лдпвмєфаплд нмвігмкйдлля Рагз пуггів Укоаїлз ном одайщлзи фз нмрдлуіилзи
кмлсйікр ілрдодпів пуггі (коік взнагків, кмйз кмлсйікр ілрдодпів водгуйщмвуєрщпя в нмоягку, взжлафдлмку
номудпуайщлзк жакмлмк);
8) вроуфалля у номудп жгіиплдлля
ноавмпуггя ілхзкз пуггякз;
9) лднмгалля абм лдпвмєфаплд
нмгалля гйя мнозйыглдлля гдкйаоауії мпмбз, унмвлмваедлмї ла взкмлалля сулкуіи гдоеавз абм кіпудвмгм
пакмвоягувалля, в нмоягку, впралмвйдлмку жакмлмгавпрвмк у псдоі жанмбігалля кмоунуії;
10) жажлафдлля в гдкйаоауії мпмбз, унмвлмваедлмї ла взкмлалля сулкуіи гдоеавз абм кіпудвмгм пакмвоягувалля, жавігмкм лдноавгзвзт
вігмкмпрди абм укзплд лджажлафдлля
вігмкмпрди, взжлафдлзт жакмлмгавпрвмк;
11) взкмозпралля прарупу пуггі ж
кдрмы лджакмллмгм мрозкалля лзк
абм родрікз мпмбакз кардоіайщлзт
бйаг абм ілхмї взгмгз, якцм ракд
ноавмнмоухдлля лд кіпрзрщ пкйагу
жймфзлу абм козкілайщлмгм номпрунку;
12) гмнуцдлля пуггды лдгмбомфдплмї нмвдгілкз, у рмку фзпйі жгіиплдлля пуггды абм фйдлакз имгм пік’ї
взроар, цм ндодвзцуырщ гмтмгз ракмгм пуггі ра гмтмгз фйдлів имгм
пік’ї; впралмвйдлля лдвігнмвіглмпрі
оівля езрря пуггі жагдкйаомвалзк
гмтмгак; лднігрвдогедлля пуггды
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жакмллмпрі гедодйа нмтмгедлля каила;
13) лдлагалля ілсмокауії абм лагалля жавігмкм лдгмпрмвіолмї ілсмокауії ла жакмллу взкмгу фйдла Взцмї
квайісікауіилмї кмкіпії пуггів Укоаїлз ра/абм фйдла Взцмї оагз ноавмпуггя;
14) лдномтмгедлля куопу нігвзцдлля квайісікауії в Науімлайщліи
хкмйі пуггів Укоаїлз вігнмвіглм гм
ланоавйдлля, взжлафдлмгм могалмк,
цм жгіиплыє гзпузнйілаолд номвагедлля цмгм пуггів, абм лдномтмгедлля нмгайщхмгм квайісікауіилмгм
муілывалля гйя нігрвдогедлля жгарлмпрі пуггі жгіиплыварз ноавмпуггя у
вігнмвіглмку пугі, абм лднігрвдогедлля жгарлмпрі пуггі жгіиплыварз
ноавмпуггя у вігнмвіглмку пугі жа
оджуйщраракз ущмгм квайісікауіилмгм
муілывалля;
15) взжлалля пуггі взллзк у
вфзлдллі кмоунуіилмгм ноавмнмоухдлля
абм
ноавмнмоухдлля,
нмв’яжалмгм ж кмоунуієы, у взнагкат,
упралмвйдлзт жакмлмк;
16) лднмгалля абм лдпвмєфаплд
нмгалля гдкйаоауії омгзллзт жв’яжків
пуггды в нмоягку, взжлафдлмку узк
Закмлмк;
17) нмгалля у гдкйаоауії омгзллзт жв’яжків пуггі жавігмкм лдгмпрмвіолзт (у рмку фзпйі лднмвлзт) вігмкмпрди;
18) лднмгалля абм лдпвмєфаплд
нмгалля гдкйаоауії гмбомфдплмпрі
пуггды в нмоягку, взжлафдлмку узк
Закмлмк;
19) гдкйаоувалля жавігмкм лдгмпрмвіолзт (у рмку фзпйі лднмвлзт)
рвдогедлщ у гдкйаоауії гмбомфдплмпрі
пуггі.
Дзпузнйілаолд номвагедлля – уд
номудгуоа омжгйягу могалмк, взжлафдлзк жакмлмк, жвдолдлля, в якмку
кіпрярщпя вігмкмпрі ном нмоухдлля
пуггды взкмг цмгм имгм прарупу,
нмпагмвзт мбмв'яжків фз нозпягз пуггі. Поавм ла жвдолдлля жі пкаогмы
(жаявмы) цмгм нмвдгілкз пуггі, яка
кмед карз лапйігкмк гзпузнйілаолу
вігнмвігайщліпрщ пуггі, кає кмедл,
кмку вігмкі ракі сакрз.
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Нд гмнупкаєрщпя жймвезвалля
ноавмк жвдолдлля гм могалу, унмвлмваедлмгм жгіиплыварз гзпузнйілаолд
номвагедлля, у рмку фзпйі іліуіывалля нзралля вігнмвігайщлмпрі пуггі
бдж гмпрарліт нігправ, взкмозпралля
ракмгм ноава як жапмбу рзпку ла пуггы у жв'яжку іж жгіиплдлляк лзк ноавмпуггя. Змкодка, гзпузнйілаолу
пноаву цмгм пуггі лд кмед бурз нмоухдлм жа жаявмы фз нмвігмкйдлляк,
цм лд кіпрярщ вігмкмпрди ном лаявліпрщ мжлак гзпузнйілаолмгм номпрунку пуггі, а ракме жа алмліклзкз
жаявакз ра нмвігмкйдллякз.
Дзпузнйілаолд номвагедлля омжнмфзлаєрщпя жа пкаогмы цмгм гзпузнйілаолмгм номпрунку пуггі (гзпузнйілаола пкаога), нмгалмы вігнмвіглм гм Закмлу Укоаїлз ―Пом пугмупроіи і праруп пуггів‖, абм жа іліуіарзвмы Дзпузнйілаолмї найарз фз
Взцмї квайісікауіилмї кмкіпії пуггів
Укоаїлз у взнагкат, взжлафдлзт жакмлмк (ф. 1 пр. 42 Закмлу Укоаїлз
―Пом Взцу оагу ноавмпуггя‖).
Дзпузнйілаолд
номвагедлля
вкйыфає:
нмндодглє взвфдлля ра ндодвіоку гзпузнйілаолмї пкаогз;
вігкозрря
гзпузнйілаолмї
пноавз;
омжгйяг гзпузнйілаолмї пкаогз ра утвайдлля оіхдлля ном нозряглдлля абм вігкмву в нозряглдллі пуггі гм гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі.
Кмнія оіхдлля ном вігкозрря абм
вігкмву у вігкозррі гзпузнйілаолмї
пноавз лд ніжліх як фдодж роз глі ж
гля имгм утвайдлля лагпзйаєрщпя
пуггі, цмгм якмгм нмгалм гзпузнйілаолу пкаогу, ра мпмбі, яка нмгайа
гзпузнйілаолу пкаогу.
Суггя ра пкаоелзк каырщ бурз
нмвігмкйдлі ном жапігалля Дзпузнйілаолмї найарз лд ніжліхд ліе жа пік
глів гм гля имгм номвдгдлля в нмоягку, взжлафдлмку одгйакдлрмк
Взцмї оагз ноавмпуггя, ра хйятмк
омжкіцдлля вігнмвіглмї ілсмокауії
ла мсіуіилмку вдб-паирі Взцмї оагз
ноавмпуггя. Суггя вваеаєрщпя лайделзк фзлмк нмвігмкйдлзк, якцм
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нмвігмкйдлля ланоавйдлм ла агодпу
имгм кіпуя номезвалля фз ндодбувалля абм ла агодпу пугу, в якмку
ракзи пуггя мбіикає нмпагу, а жа лдкмейзвмпрі ракмгм ланоавйдлля –
омжкіцдлд ла мсіуіилмку вдб-паирі
Взцмї оагз ноавмпуггя. У оажі лдкмейзвмпрі ж нмваелзт нозфзл вжярз
уфапрщ у жапігаллі Дзпузнйілаолмї
найарз пуггя кмед жаявзрз кймнмралля ном вігкйагдлля омжгйягу гзпузнйілаолмї пноавз. Рмжгйяг гзпузнйілаолмї пноавз кмед бурз вігкйагдлм у жв’яжку ж лдявкмы пуггі, прмпмвлм якмгм омжгйягаєрщпя нзралля, у
жапігалля ж нмваелзт нозфзл. Пмваеліпрщ нозфзлз лдявкз пуггі взжлафає Дзпузнйілаола найара. Дзпузнйілаола найара кмед взжларз явку
пуггі
гйя
уфапрі
у
жапігаллі
мбмв’яжкмвмы.
Рмжгйяг гзпузнйілаолмї пноавз
вігбуваєрщпя у вігкозрмку жапігаллі
Дзпузнйілаолмї найарз, в якмку бдоурщ уфапрщ пуггя, пкаоелзк, їт нодгправлзкз.
Суггя, пкаоелзк кмеурщ боарз
уфапрщ у омжгйягі пноавз пакмпріилм
ра/абм фдодж пвмгм нодгправлзка.
Уфаплзкз гзпузнйілаолмї пноавз
каырщ ноавм нмгаварз гмкажз, лагаварз нмяплдлля, жаявйярз кймнмралля
ном взкйзк пвігків, правзрз жанзралля уфаплзкак гзпузнйілаолмї пноавз,
взпймвйыварз жандодфдлля, жаявйярз
ілхі кймнмралля абм вігвмгз, мжлаимкйыварзпщ ж кардоіайакз пноавз.
За вкмрзвмвалзк кймнмралляк
пуггі Дзпузнйілаола найара ракме
кмед утвайзрз оіхдлля ном омжгйяг
гзпузнйілаолмї пноавз у жакозрмку
жапігаллі, якцм уд є лдмбтіглзк гйя
жабджндфдлля лджайделмпрі пуггі.
Дм пуггів кмед жапрмпмвуварзпя
гзпузнйілаолд пряглдлля у взгі:
1) нмндодгедлля; 2) гмгалз - ж нмжбавйдлляк ноава ла мрозкалля гмнйар гм нмпагмвмгм мкйагу пуггі номрягмк мглмгм кіпяуя; 3) пувмомї гмгалз - ж нмжбавйдлляк ноава ла мрозкалля гмнйар гм нмпагмвмгм мкйагу
пуггі номрягмк рощмт кіпяуів; 4) нмгалля ном рзкфапмвд (віг мглмгм гм
хдпрз кіпяуів) вігпрмомлдлля віг

жгіиплдлля ноавмпуггя - ж нмжбавйдлляк ноава ла мрозкалля гмнйар
гм нмпагмвмгм мкйагу пуггі ра
мбмв’яжкмвзк ланоавйдлляк пуггі гм
Науімлайщлмї хкмйз пуггів Укоаїлз
гйя номтмгедлля куопу нігвзцдлля
квайісікауії, взжлафдлмгм могалмк,
цм жгіиплыє гзпузнйілаолд номвагедлля цмгм пуггів, ра нмгайщхзк
квайісікауіилзк муілывалляк гйя
нігрвдогедлля жгарлмпрі пуггі жгіиплыварз ноавмпуггя у вігнмвіглмку
пугі; 5) нмгалля ном ндодвдгдлля
пуггі гм пугу лзефмгм оівля; 6) нмгалля ном жвійщлдлля пуггі ж нмпагз.
Поавм мпкаоезрз оіхдлля Дзпузнйілаолмї найарз гм Рагз лд ніжліхд розгуярз глів іж гля имгм утвайдлля кає пуггя, а ракме жа лаявлмпрі гмжвмйу Дзпузнйілаолмї найарз –
пкаоелзк.
Вігнмвіглм гм пр. 6 Кмлвдлуії ном
жатзпр ноав йыгзлз і мплмвмнмймелзт пвмбмг кмедл кає ноавм ла пноавдгйзвзи і нубйіфлзи омжгйяг имгм
пноавз уномгмве омжуклмгм промку
лджайделзк і бджпрмомллік пугмк,
впралмвйдлзк жакмлмк (Поавм ла
пноавдгйзвзи омжгйяг пноавз).
Суггя, пноава якмгм омжгйягаєрщпя, нмвзлдл карз ноавм ла нодгправлзурвм (н. 5.1. Євомндипщкмї таорії
ном жакмл «Пом праруп пуггів»).
Суггя кає ноавм ла вігнмвігщ. На
нмфаркмвмку драні омжгйяг пкаогз
кає номвмгзрзпя кмлсігдлуіилм, якцм пуггя лд жвдолдрщпя ж номталляк
ном ілхд. За взляркмк пйуталщ у жакмлмгавфмку могалі, пйуталля ж гзпузнйілаолзт нзралщ ра нзралщ упулдлля пуггів ж нмпагз жгіиплыырщпя
в жакозрмку одезкі, врік, пуггя кмед взкагарз нубйіфлмгм пйуталля
ракзт пноав. Ріхдлля у ракзт пноават каырщ бурз мнубйікмвалі лджайделм віг рмгм, фз пйуталля номтмгзйз
жа жафзлдлзкз гвдозка, фз буйз нубйіфлзкз (н. 29 Ммлодайщпщкмї улівдопайщлмї гдкйаоауії ном лджайделіпрщ ноавмпуггя).
Ваейзвмы гаоалрієы мб’єкрзвлмгм ра пноавдгйзвмгм омжгйягу і
взоіхдлля гзпузнйілаолмї пноавз
цмгм пуггі є кмейзвіпрщ мпкаоедлля
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нозилярмгм у пноаві оіхдлля. Так, у
н. 20 Оплмвлзт нозлузнів лджайделмпрі пугмвзт могалів (птвайдлі оджмйыуіякз Гдлдоайщлмї Апакбйдї ООН
40/32 ра 40/146 віг 29 йзпрмнага ра
13 гоугля 1985 омку) лагмймхуєрщпя,
цм оіхдлля ном гзпузнйілаолд нмкаоалля, упулдлля віг нмпагз фз жвійщлдлля нмвзллі бурз нодгкдрмк лджайделмї ндодвіокз. У пвмы фдогу оіхдлля пндуіайщлмгм нмвлмваелмгм
могалу, цм лакйагає палкуії ра везває гзпузнйілаолі жатмгз, нмвзллі
кмлромйыварзпя пугмвзк могалмк
лаивзцмї пугмвмї ілпралуії.
У н. 69 Рдкмкдлгауії CM/Rec
(2010) 12 Кмкірдру Міліпроів Рагз
Євомнз гдоеавак-фйдлак цмгм пуггів: лджайделіпрщ, дсдкрзвліпрщ ра
мбмв’яжкз бджнмпдодглщм игдрщпя ном
рд, цм гзпузнйілаолд номвагедлля
нмвзлдл номвмгзрз лджайделзи могал вйагз абм пуг «…іж лагалляк гаоалріи пноавдгйзвмгм пугмвмгм омжгйягу і ноава ла мпкаоедлля оіхдлля
ра нмкаоалля».
Міелаомглі гмкукдлрз лд вкажуырщ ла лдмбтігліпрщ упралмвйдлля
промків гавлмпрі гйя гзпузнйілаолмгм номвагедлля, мглак іплувалля
ракзт промків є жагайщлмы ноакрзкмы
євомндипщкзт гдоеав ра Євомндипщкмгм пугу ж ноав йыгзлз. Вмла ґоулруєрщпя ла жагайщлзт нозлузнат ноава, які взжлафаырщ кдру бугщ-якмгм
взгу ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі
(вкйыфаыфз гзпузнйілаолу) і лдкмейзвіпрщ гмпягрз ракмї кдрз, кмйз віг
кмкдлру вфзлдлля вігнмвіглмгм нмоухдлля пнйзває фзкайм фапу.
Євомндипщкзи пуг ж ноав йыгзлз
лдмглмоажмвм лагмймхував ла мпмбйзвіи омйі, яку в пупнійщпрві вігігоає
пугмва вйага, яка – як гаоалр ноавмпуггя і сулгакдлрайщла уілліпрщ в
ноавмвіи гдоеаві – нмвзлла кмозпруварзпя гмвіомы гомкагял, цмб упніхлм взкмлуварз пвмї мбмв’яжкз. В
кмлрдкпрі жатзпру «аврмозрдру ноавмпуггя» ваейзва гмвіоа, яку пугз в
гдкмкоарзфлмку пупнійщпрві нмвзллі
впдйярз в упіт гомкагял (н. 86
оіхдлля «Кугдхкіла номрз Рмпії»)
[8].
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Пмоягмк лакйагдлля ла пуггы
гзпузнйілаолмгм пряглдлля нмвзлдл
ндодгбафарз номудпуайщлі гаоалрії
гйя пакмгм пуггі. Так, у н. 44 оіхдлля OLUJIĆ v. CROATIA [7] Євомндипщкзи пуг ж ноав йыгзлз кмлпрарував, цм пр. 6 Кмлвдлуії ном жатзпр
ноав йыгзлз і мплмвмнмймелзт пвмбмг, яка гаоалрує ноавм ла пноавдгйзвзи пуг, у фапрзлі жатзпру ноав і
мбмв’яжків узвійщлмгм таоакрдоу жапрмпмвуєрщпя гм мпкаоедлля гзпузнйілаолмї номудгуоз номрз жаявлзка,
якзи мбіикав нмпагу Гмймвз Вдотмвлмгм пугу Рдпнубйікз Хмоварія. У
кмлрдкпрі нмгалмї пкаогз Суг муілывав бджпрмомлліпрщ гдякзт фйдлів
Науімлайщлмї Суггівпщкмї Рагз, які
жгіиплывайз гзпузнйілаолд номвагедлля, гмрозкалля ноава жаявлзка
ла нубйіфліпрщ пйуталля ра гаоалріи
оівлмпрі прмоіл, гмнупрзкіпрщ розваймпрі гзпузнйілаолмгм номвагедлля.
Суг жвдолув увагу, цм віглмплм гзпузнйілаолмї номудгуоз номрз пуггі
оівліпрщ прмоіл мжлафає, цм пуггі,
якзи ндодбуває ніг жагомжмы вроарз
нмпагз, кає бурз лагалм лайделу
кмейзвіпрщ нодгправлзурва у пноаві,
вкйыфаыфз лагалля вйаплзт гмкажів,
жа укмв, цм лд є пуррєвм лдпнозярйзвзкз у нмоівляллі ж могалакз, які
жгіиплыырщ номвагедлля цмгм пуггі
(н. 78 оіхдлля). У нулкрі 82 жгагалмгм оіхдлля Суг жажлафзв, цм лауімлайщлі могалз, жмкодка в фапрзлі взжлафдлля нозилярлмпрі гмкажів, жмбмв’яжалі мбґоулрмвуварз пвмї гії,
лавмгяфз кмрзвз нозилярзт оіхдлщ.
Щмгм омжуклмпрі промків гзпузнйілаолмгм номвагедлля, рм Суг жгіиплыє їт муілку у пвірйі мбправзл кмлкодрлмї пноавз, жмкодка воатмвуыфз її
пкйагліпрщ, нмвдгілку жаявлзка і унмвлмваедлзт могалів, ваейзвіпрщ рмгм,
цм жаявлзк кмед вроарзрз в оджуйщрарі омжгйягу пноавз (н. 88 оіхдлля).
Опмбйзвмы номудпуайщлмы гаоалрієы в гзпузнйілаолмку номвагедллі, ла якіи лагмймхує Євомндипщкзи пуг ж ноав йыгзлз, є омжгйяг
пноавз лджайделзк і бджпрмомллік
пугмк (гзв, ланозкйаг, пноаву
HARABIN v. SLOVAKIA [8]).

Дисциплінарна відповідальність суддів: підстави, порядок та особливості . . .
У оіхдллі «Ойдкпалго Вмйкмв
номрз Укоаїлз» Євомндипщкзи пуг ж
ноав йыгзлз лагмймпзв, цм нігправз
гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі пуггів кмеурщ бурз псмокуйщмвалі в
жагайщлзт озпат. Сйіг омжуклм нігтмгзрз гм муілкз рмфлмпрі жакмлу, мпкійщкз в пзйу мб’єкрзвлмї лдмбтіглмпрі
actus reus ноз ракзт ноавмнмоухдллят нмвзллі бурз псмокуйщмвалі жагайщлм. Ілакхд жакмл лд жабджндфуварзкд впдбіфлд взоіхдлля нзралщ ра
взкагарзкд нмпріилмгм ндодгйягу і
млмвйдлля в жв’яжку іж фзпйдллзкз
лмвзкз мбправзлакз, які взлзкаырщ
ла ноакрзуі. Навірщ вкажівка у жакмлі
ла кмлкодрлі смокз номрзноавлмї
нмвдгілкз, жа укмвз їт оіжлмоіглмгм
жапрмпувалля, лд гає гаоалріи лайделмгм гмрозкалля взкмгз ндодгбафувалмпрі жакмлу. Тмку Суг лагагав, цм
лаявліпрщ праймї і нмпйігмвлмї ноак-

рзкз ілрдонодрауії вігнмвіглзт ноавмвзт лмок є укмвмы їт ндодгбафувалмпрі, лівдйыє бугщ-які пуклівз
цмгм рйукафдлля жакмлу (н. 177-179
оіхдлля).
Пігпукмвуыфз
взцдлавдгдлд,
пйіг вігжлафзрз, цм жапрмпувалля
жатмгів гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі гм пуггів кає пвмєы кдрмы віглмвйдлля
нмоухдлзт
гдоеавлмпйуебмвзт віглмпзл ра жанмбігалля
лдгарзвлзк лапйігкак уфзлдлмгм
номпрунку. Коік рмгм, гзпузнйілаола
вігнмвігайщліпрщ пуггів кає жагайщлі
уійі ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі, а
пакд: жатзпр ноавмнмоягку ра жакмллмпрі, жкіулдлля у пуггів нмвагз гм
жакмллмпрі, ноав і пвмбмг гомкагял,
взкмг нозпягз пуггі, гдоеавлмї гзпузнйілз ра жанмбігалля лмвзк номпрункак.
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Рапкошрм пмгдоеалзд гзпузнйзлаолми мрвдрпрвдллмпрз пугди Укоазлш. Раппкмродлш мплмвалзя нозвйдфдлзя пугди к гзпузнйзлаолми мрвдрпрвдллмпрз. Помалайзжзомвал нмоягмк мпуцдпрвйдлзя гзпузнйзлаолмгм номзжвмгпрва в мрлмхдлзз пугди
з вшгдйдлш мпмбдллмпрз гзпузнйзлаолми мрвдрпрвдллмпрз пугди.
Кйюфдвыд пймва: ноавмвми праруп пугди, гзпузнйзлаолая мрвдрпрвдллмпрщ, гзпузнйзлаолмд номзжвмгпрвм.

Sidey Ya. Disciplinary responsibility of judges: grounds, order and features of
disciplinary proceeding
Maintenance of disciplinary responsibility of judges of Ukraine is exposed. The
grounds of bringing in of judges are considered to disciplinary responsibility. The order of
realization of disciplinary proceeding in relation to judges is analyzed and the features of
disciplinary responsibility of judges are determined.
Key words: legal status of judges, disciplinary responsibility, disciplinary
proceedings.
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