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4.2. Актуальність наукових досліджень 

Формування чесного, високопрофесійного, незалежного корпусу суддів є 
обов’язковою умовою існування демократичного суспільства та правової 
держави. Інститут дисциплінарної відповідальності суддів є елементом 
суддівської підзвітності й покликаний виконувати превентивну функцію і тим 
самим сприяти додержанню суддями передбачених законом судових процедур 
та ухвалення законних, обґрунтованих й справедливих судових рішень; разом з 
тим законодавчо встановлені підстави та порядок притягнення суддів до 
відповідальності не повинні використовуватися в якості  інструменту 
незаконного впливу на суддю. 

У сфері дисциплінарної відповідальності суддів за останні роки 
міжнародною спільнотою вироблені загальноприйняті стандарти, які є 
об’єктивно необхідними та можуть розглядатися достатніми для забезпечення 
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дієвості механізму інституту дисциплінарної відповідальності суддів з метою 
сприяння неупередженості судді та незалежності судової влади. 

Відповідно до міжнародних стандартів вимагається створення 
спеціального незалежного органу (суду, комісії або ради) для розгляду 
дисциплінарних справ щодо суддів. При цьому органи, що розглядають 
дисциплінарні справи, не повинні мати повноважень їх порушувати, а також 
мати у своєму складі членів з такими повноваженнями. Суддям, щодо яких  
здійснюється провадження, мають бути забезпечені встановлені  законом 
необхідні процесуальні гарантії, включаючи право на захист і право на 
оскарження до компетентного суду. Орган з відповідною компетенцією, тобто 
Вища кваліфікаційна комісія суддів або Вища рада юстиції (…) повинна 
застосовувати Закон в розумний спосіб.  

Реформа судової влади, що відбувається в Україні останнім часом, не 
оминула  питань встановлення ефективних процедур дисциплінарної 
відповідальності суддів. Історія реформування механізму притягнення суддів 
до дисциплінарної відповідальності у період з 2010-2016 рр. в Україні пов’язана 
з прийняттям низки законодавчих актів. 

Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 07 липня 2010 року 
№ 2453-VI (надалі – Закон № 2453-VI) було запроваджено новий механізм 
притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, який діяв з дати 
набуття чинності вказаним Законом до 28 березня 2015 року. Зокрема, право 
ініціювати питання про притягнення суддів до дисциплінарної 
відповідальності, а саме звертатися зі скаргою (заявою) щодо неналежної 
поведінки судді, яка могла мати наслідком його дисциплінарну 
відповідальність, отримав можливість  кожен, кому  були відомі такі факти. 

Органами, уповноваженими здійснювати дисциплінарне провадження 
щодо суддів, було визначено Вищу кваліфікаційну комісію суддів України 
(надалі – ВККС України, Комісія) щодо суддів місцевих та апеляційних судів, 
та Вищу раду юстиції (надалі – ВРЮ) щодо суддів Верховного Суду України та 
вищих спеціалізованих судів. ВККС України стала функціонувати на постійній 
основі.  

Розгляд скарг суддів на рішення ВККС України відбувався Вищою радою 
юстиції або Вищим адміністративним судом України. Тут доречно  зауважити, 
що у світлі  змін до КАС України  законність та обґрунтованість рішень  ВАСУ 
стосовно оскаржених  через ВРЮ рішень ВККСУ стало можливим перевірити  
у Верховному Суді.   

Законом України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» 
від 08 квітня 2014 № 1188-VII (надалі – Закон № 1188-VII) повноваження 
членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і Вищої ради юстиції було 
припинено. Діяльність цих органів відновилася відповідно через 8 та 13 місяців, 
коли за оновленими процедурами було сформовано їх нові склади. Так, Вища 
кваліфікаційна комісія суддів України відновила здійснення повноважень з 9 
грудня 2014 року, а Вища рада юстиції – з 9 червня 2015 року. 

Законом України «Про забезпечення права на справедливий суд» від 12 
лютого 2015 № 192-VIII (надалі - Закон №192-VIII) до механізму притягнення 
суддів до дисциплінарної відповідальності були внесені істотні зміни, 
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відповідно до яких дисциплінарні процедури, які застосовуються органами, що 
здійснюють дисциплінарне провадження стосовно суддів (Вища кваліфікаційна 
комісія суддів України та Вища рада юстиції), були уніфіковані; розширено 
перелік підстав дисциплінарної відповідальності судді; встановлено вимоги до 
скарги (заяви) щодо поведінки судді, яка може мати наслідком дисциплінарну 
відповідальність; визначено підстави повернення скарги (заяви) без розгляду; 
значною мірою урізноманітнено види дисциплінарних стягнень та 
запроваджено граничні строки давності для притягнення судді до 
дисциплінарної відповідальності при  звільненні за порушення присяги; 
визначено, що звільнення за порушення присяги є формою  дисциплінарної 
відповідальності судді; встановлено підстави для направлення Вищій раді 
юстиції висновку з  рекомендацією на  звільнення судді з посади з підстав 
порушення присяги; визначено умови погашення дисциплінарного стягнення. 

Таким чином, згідно з вказаними змінами повноваження дисциплінарних 
органів: притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів місцевих та 
апеляційних судів незалежно від ініційованого у зверненні виду 
дисциплінарного стягнення належить до повноважень ВККС України, а щодо 
суддів вищих спеціалізованих судів та суддів Верховного Суду України – до 
повноважень Вищої ради юстиції; при цьому всі провадження здійснюються за 
уніфікованими процедурами. Порядок оскарження рішень ВККС України не 
змінився.  

Новий етап діяльності дисциплінарних органів характеризується 
підвищенням суспільного запиту щодо прозорого та ефективного, 
неупередженого вирішення питань притягнення суддів до дисциплінарної 
відповідальності. Відповідно до Закону України «Про відновлення довіри до 
судової влади в Україні» на Вищу раду юстиції, як на дисциплінарний орган у 
сфері правосуддя, було покладено додаткове повноваження, пов’язане з 
діяльністю Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної 
юрисдикції щодо притягнення до відповідальності суддів, які приймали певні 
рішення і розглядали окремі категорії справ під час масових протестів у грудні 
2013 – лютому 2014 року.  

За таких умов  незалежне експертне оцінювання діяльності 
дисциплінарних органів має особливе значення.  

 
4.3. Наукова новизна отриманих результатів складається з таких положень:  

Дослідження дисциплінарних органів виявило низку прогалин у 
професійній підготовці суддів, що стосуються як теоретичних знань так і 
невміння суддями застосовувати ці знання на практиці. Крім того, суддям 
бракує загальних навичок з комунікації з учасниками процесу, управління 
часом та персоналом, організації роботи із розгляду справ.  Виявлені 
прогалини та недоліки професійної підготовки суддів не лише можуть бути 
враховані при підготовці навчально-методичного забезпечення підготовки 
суддів,  але й можуть бути основою для розробки спеціальних тренінгових 
програм для суддів, що за рішенням ВККСУ (відповідно до пункту 4 частини 1 
статті 97 Закону) будуть направлені до НШС для проходження спеціальної 
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підготовки (підвищення кваліфікації) з подальшим кваліфікаційним 
оцінюванням. 

З метою удосконалення професійної підготовки суддів запопоновані 
рекомендації Національній школі суддів України: 

1. Запровадити самостійний курс чи навчальний модуль в інших курсах , 
що своїм предметом буде мати проблематику дисциплінарної відповідальності 
судді. Метою такого курсу (модулю) буде  формування  системного уявлення 
про можливі ризики професійної діяльності та навичок попередження 
ситуацій, що можуть бути підставою для дисциплінарної відповідальності 
судді. 

2. Розробити для суддів курси чи модулі інших дисциплін 
«Управлінські аспекти організації судового розгляду» (контроль виконавчої 
дисципліни, вимоги до управлінських рішень тощо), «Ефективна 
комунікація» (навички ефективної комунікації як зі сторонами справи, так і 
з фаховими юристами – адвокатами, прокурорами та представниками 
сторін), «Управління часом» (навички планування роботи та визначення 
пріоритетів). Необхідно такі курси будувати на аналізі реальних ситуацій, 
що виникають у діяльності судді і стосуються як особистого планування так 
і адміністрування роботи суду загалом. Наприклад, особливості планування 
роботи (призначення засідання, тощо) у період перед відпусткою 
(прикладом такої ситуації може бути наступна: за два дні до планової 
відпустки отримується клопотання, що потребує розгляду протягом 5 днів).  

Крім того, існує необхідність визначення обсягу знань з організації 
діловодства у суді, якими судді повинні обов’язково володіти. Відповідні 
знання можуть бути включені до предмету оцінювання при проходженні 
суддею кваліфікаційного оцінювання. 

3. Існує потреба у запровадженні навчальних модулів або 
спеціального курсу щодо взаємодії судів і ЗМІ. Зокрема, судді  повинні бути 
чіткими і послідовними у розумінні та застосуванні стандартів відкритості 
судового розгляду. Особливо важливим буде формування навичок 
поведінки у певних ситуаціях, де існує ризик порушення цих принципів, 
зокрема, обґрунтування заборон щодо проведення відео-зйомки, обмеження 
доступу представників ЗМІ на судові засідання, тощо. Судді мають 
виробити розуміння правил поведінки в ситуації, коли сторона заперечує 
проти проведення відео-зйомки працівниками ЗМІ, однак всупереч забороні 
суду  відео-зйомка продовжується (особливо з урахуванням предмету 
судового розгляду). 

4. У програму підготовки та підвищення кваліфікації суддів доцільно 
ввести у якості самостійного курс щодо підготовки судового рішення: 
«Написання судового рішення» або «Техніка підготовки тексту судового 
рішення». Такий курс є необхідним з огляду на наступне. По-перше, 
істотною проблемою є низька якість судових рішень за критеріями 
зрозумілості, логіки викладу матеріалу справи, дотримання формальних 
вимог, правильності мови та стилю викладення. По-друге, існують значні 
прогалини в знаннях процедурних правил, якими має керуватись суддя при 
внесенні змін чи виправлень описок в текст рішення. Якість написання 
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тексту судового рішення має бути предметом дослідження при проведенні 
кваліфікаційного оцінювання суддів.  

5. У програмах підготовки суддів мають бути передбачені окремі теми 
щодо форм зловживання учасниками процесу процесуальними правами та 
методів протидії такій поведінці. Судді також повинні мати чітке уявлення 
про те, які засоби впливу на державні органи (наприклад, слідчі органи, 
правоохоронні органи загалом, експертні установи тощо) вони можуть 
використовувати у випадках порушення строків виконання доручень суду 
чи ухилення учасників процесу від участі в судових засіданнях. 

6. Навчальні програми з питань суддівської етики  потребують  
врахування специфіки поточної ситуації та  узгоджуватись з вимогами 
нового антикорупційного законодавства. Наявна практика дисциплінарних 
питань з цих питань є поки що недостатньою для формулювання більш 
розгорнутих рекомендацій. Однак, є підстави прогнозувати актуалізацію  
наступних питань: а) поведінка в умовах наявності конфлікту  інтересів 
(перш за все, чітке розуміння природу конфлікту інтересів та способів його 
вирішення та попередження); б)правила поведінки у ситуаціях 
позапроцесуального впливу (наприклад, реальна ситуація із дисциплінарної 
практики - серед обвинувачених особа, що перебуває в АТО і має 
позитивний бойовий досвід; її бойові побратими проводять акції в 
приміщенні суду, перед судом, застосовують емоційно-психологічний тиск 
на суддів); в) дотримання обов’язкових “судових ритуалів” (наприклад, 
проведення слухань в мантії та із  нагрудним знаком) 

7. У навчальних планах необхідно передбачити огляд проблем 
застосування суддями правил відводу/самовідводу, зокрема: а) вивчення 
судової практики (позицій вищих судів щодо підстав відводу чи 
самовідводу); б) обґрунтування мотивів задоволення відводу (самовідводу); 
в) способи оцінювання обставин, на яких ґрунтуються клопотання про 
відвід; г) процесуальні особливості прийняття рішень щодо відводу 
(самовідводу). Особливо важливим є урахування особливостей поточної 
ситуації в судах, коли рішення про відвід/самовідвід мають прийматись в 
умовах наявності суттєвого позапроцесуального впливу (“громадські акції”; 
тощо). 

 
8.Участь у конференціях, семінарах (дата та повна назва конференції): 

8.1. ХІІІ Міжнародна наукова конференція «Якубинська наукова сесія» 
(Харківський національний університет В. Н. Каразіна) 4-5 квітня 2016 р. 
1.«Ґендерні питання в системі правосуддя України» (Київ. 9.06. 2016) 
2.Тренінг «Система оцінювання роботи суду» (Київ, 1-3.06.2016) 
3.Тренінг «Організація та проведення опитувань громадян-учасників судових 
проваджень за методологією карток громадянського звітування (КГЗ)» 
(Харків, 24-25 травня 2016) 
4. Харківські соціологічні читання (Харківський національний університет В. Н. 
Каразіна) 10-11 лістопада 2016 р. 
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5. Круглий стіл «Методика комплексного оцінювання стану дотримання 
принципу недискримінації» (Офіс уповноваженого з прав людини в Україні, Київ 
9 лістопада 2016) 
 
9.Видавнича діяльність (монографія, статті, навчальні посібники та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2016 році ( робіт, їх обсяг, кількість друкованих 
аркушів): 
Статті: 
1.Волянська О.В., Проблема агресивної поведінки підлітків: фактори та 
механізми соціалізації // Віснік Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого. – 2016 (3) (1,1 др.арк) 
 
Участь в колективній монографії: 
2. Огляд дисциплінарної практики ВККСУ щодо суддів в Україні за 2015-2016 

роки / на замовлення Проекту USAID «Справедливе правосуддя»; Харківська 
міська громадська організація «Інститут прикладних гуманітарних 
досліджень»: В. Кохан, О. Сердюк, І. Осика, М. Буроменський, С. 
Сиротенко, Л. Москвич, О. Волянська. – Харків, 2016.- с.114. (1 др.арк) 

тези 
1. Волянська О.В. Соціокультурний контекст розуміння та сприйняття 

корупції в Україні» // Вісник Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого. – 2016 (3) (0,3др.арк). 

 
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 
1. Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Український 
соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та майбутнього» (листопад 
2016 р.). 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 
кандидатські: 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 
стипендії/премії). 
15. Які інші відзнаки отримали у звітному році. 
16. Співробітництво з закордонними організаціями: експерт ПРООН в 
проекті: «Розробка та апробація інструменту оцінювання стану 
дотримання прав людини на основі використання соціологічного 
дослідження» 
 17. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 
18. Науково-дослідницька робота студентів (кількість студентів, публікацій)  - 
17 студенти, 9 публікації. 

Обговорено та затверджено на засіданні кафедри протокол № 4 від 
25.11.2016 р.  

 
Викладач                                                        Волянська О.В. 


	Волянська Олена Володимирівна

