
Якщо в процесі або за наслідками розгляду справи в суді судом 
ухвалено рішення, з яким не погоджуються один/різні учасники 
процесу, у них є право оскаржити таке рішення до суду 
вищого рівня спочатку в апеляційному, а потім, за потреби, у 
касаційному порядку.

Увага! Не існує інших способів домогтися 
перегляду судових рішень, ніж як оскаржити їх у 
визначені законом строки за встановленою 
процесуальним законом процедурою. 

Увага! Скасування або зміна судового рішення 
судом вищої інстанції не тягне за собою 
дисциплінарної відповідальності судді, який його 
ухвалив чи брав участь у його ухваленні, крім 

випадків, коли порушення допущено внаслідок навмисного 
порушення норм права чи неналежного ставлення судді до 
посадових обов’язків. Така гарантія є елементом незалежності 
судді. Разом з тим, незалежність суддів в ухваленні рішень 
супроводжується вимогою їх підзвітності, елементами якої є 
гласність судового процесу, доступність ухвалених суддями 
рішень, а також інститут дисциплінарної відповідальності судді. 

9. перелік доданих матеріалів; 
10. підпис заявника із зазначенням дати.

Якщо скарга (заява) подається від імені особи її представником, 
повноваження представника мають бути підтверджені 
відповідним документом, зокрема довіреністю (копію потрібно 
додати до заяви).
Скаргу (заяву) слід надіслати поштою на адресу органу, якому 
вона адресована, або особисто передати до відповідного органу 
(копію заяви зі штампом органу та вхідним реєстраційним 
номером бажано зберегти).

Увага! Дисциплінарну справу щодо судді не може 
бути порушено за заявою чи повідомленням, 
що не містять відомостей про наявність ознак 
дисциплінарного проступку судді, а також за 

анонімними заявами та повідомленнями.

КОРИСНІ ПОСИЛаННЯ

www.legalaid.gov.ua 

www.court.gov.ua

www.vru.gov.ua

www.vkksu.gov.ua

www.scourt.gov.ua

www.minjust.gov.ua/ua

www.rada.gov.ua

www.reyestr.court.gov.ua

Пам’ятайте, перед вчиненням будь-яких значущих 
юридичних дій варто отримати консультацію юриста.

Оновлено станом на 31.01.2016

Ця публікація була здійснена за підтримки американського 
народу, наданої через  агентство СШа з міжнародного 
розвитку (USAID) в рамках Проекту «Справедливе 
правосуддя».

ЯК ОСКаРжИТИ НеНаЛежНУ ПОвеДІНКУ 
СУДДІ абО ПРаЦІвНИКа СУДУ? 

розділі «Дисциплінарне провадження» за посиланням www.
vkksu.gov.ua/ua/distsiplinarne-provadjennya. 

ОСКаРжеННЯ НеНаЛежНОЇ ПОвеДІНКИ ПРаЦІвНИКа СУДУ
КУДИ ПОДаваТИ СКаРгУ

Заява щодо неправомірних дій (бездіяльності) працівника суду 
подається на адресу територіального управління Державної 
судової адміністрації області та/або на ім’я голови суду, в якому 
працює ця особа.
Щоб повідомити про вчинення працівником апарату злочину, 
передбаченого Кримінальним кодексом України, наприклад, 
службового підроблення, недбалості, отримання неправомірної 
вигоди тощо, необхідно звернутися з відповідним 
повідомленням або заявою про злочин до органів внутрішніх 
справ (міліції) або в прокуратуру.
Про результати розгляду та перевірки заяви заявнику 
повідомлять письмово.

ЯКОЮ МаЄ бУТИ СКаРга (ЗаЯва) ЩОДО НеНаЛежНОЇ 
ПОвеДІНКИ СУДДІ абО ПРаЦІвНИКа СУДУ

Незалежно від того, кому адресується скарга 
на дії судді чи працівника суду, вона має бути:

викладена у письмовій формі;
ґрунтуватися на фактах;
містити лише правдиві відомості, а не пев-
ні здогадки чи припущення та включати: 

1. найменування органу, посадової особи, якому (якій) 
адресується скарга (заява); 

2. інформація про заявника: прізвище, ім’я, по-батькові 
заявника, адреса місця проживання (перебування) 
або місцезнаходження, номери засобів зв’язку, адреса 
електронної пошти (якщо є), статус заявника (сторона, 
третя особа, представник сторони (адвокат), інші учасники 
судового процесу тощо); 

3. назва документа (скарга (заява) на дії/бездіяльність судді/
працівника апарату суду); 

4. інформація про суддю: прізвище, ім’я, по батькові та посада 
судді (суддів), на дії якого (яких) скаржиться заявник; назва 
місцевого чи апеляційного суду, в якому працює суддя;

5. інформація у судовій справі (якщо неналежна поведінка 
судді мала місце під час розгляду справи, за наявності 
інформації, зазначити номер такої справи та дату прийняття 
судового рішення);

6. конкретні відомості про наявність у поведінці судді ознак 
дисциплінарного правопорушення, що відповідно до 
частини першої статті 92 Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів» може бути підставою дисциплінарної 
відповідальності судді; 

7. посилання на фактичні дані (свідчення, докази), що 
підтверджують зазначені відомості; 

8. вимоги, які висуваються у зв’язку з неналежною поведінкою 
судді або працівника суду;

Програма безоплатної правової 
допомоги 

Портал Судова 
влада України 

вища рада юстиції

вища кваліфікаційна комісія суддів 
України

верховний Суд України

Міністерство
юстиції України

верховна Рада України 
Законодавство України

Єдиний державний реєстр 
судових рішень



ОСКаРжеННЯ РІШеНЬ Та ДІЙ
(беЗДІЯЛЬНОСТІ) СУДДІ

Неналежна поведінка судді поза судом також може бути підставою 
для дисциплінарної відповідальності, якщо вона свідчить про 
систематичне або грубе одноразове порушення суддею правил 
суддівської етики і підриває авторитет правосуддя.

Не варто зволікати з наданням до уповно-
важених органів інформації про такі дії. Таким 
чином можна захистити не лише свої права, 
а й допомогти виявити недобросовісних пра-
цівників судової системи, які дискредитують 
судову владу, оскільки судді та працівники 

суду мають діяти професійно і з повагою до інших осіб. 

ПІДСТавИ ДЛЯ ДИСЦИПЛІНаРНОЇ вІДПОвІДаЛЬНОСТІ СУДДІ 
Суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності 
в порядку дисциплінарного провадження згідно зі статтею 92 
Закону України «Про судоустрій і статус суддів» з таких підстав:
1. умисні або внаслідок недбалості:
а) незаконна відмова в доступі до правосуддя (незаконна 

відмова в розгляді по суті позовної заяви, апеляційної, 
касаційної скарги тощо) або інше істотне порушення норм 
процесуального права під час здійснення правосуддя, що 
унеможливило для учасників судового процесу реалізацію 
наданих їм процесуальних прав та виконання процесуальних 
обов’язків або призвело до порушення правил підсудності чи 
підвідомчості;

б) незазначення в судовому рішенні мотивів прийняття або 
відхилення аргументів сторін щодо суті спору;

в)  порушення засад гласності і відкритості судового процесу;
г) порушення засад рівності всіх учасників судового процесу 

перед законом і судом, змагальності сторін та свободи в 
наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх 
переконливості;

ґ)  незабезпечення обвинуваченому права на захист, перешко-
джання реалізації прав інших учасників судового процесу;

д) порушення правил щодо відводу (самовідводу);
2. безпідставне затягування або невжиття суддею заходів 

щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, 
встановленого законом, зволікання з виготовленням 
вмотивованого судового рішення, несвоєчасне надання 
суддею копії судового рішення для його внесення до Єдиного 
державного реєстру судових рішень;

3. систематичне або грубе одноразове порушення правил 
суддівської етики, що підриває авторитет правосуддя, у тому 
числі прояв неповаги під час здійснення судочинства до 
інших суддів, адвокатів, експертів, свідків чи інших учасників 
судового процесу;

4. умисне або у зв’язку з очевидною недбалістю допущення 
суддею, який брав участь в ухваленні судового рішення, 
порушення прав людини і основоположних свобод;

ності за втрату справи або окремих її матеріалів, ненадання
сторонам доступу до матеріалів справи, постановлення ухвал 
про необґрунтоване забезпечення позову, не роз‘яснення 
процесуальних прав і обов’язків учасникам процесу, 
розголошення таємниці нарадчої кімнати або інформації, 
що стала відомою судді під час розгляду справи у закритому 
судовому засіданні, порушення правил підсудності чи 
підвідомчості, неналежна поведінка поза межами суду, яка 
підриває авторитет судової влади. 

Право на звернення зі скаргою (заявою) щодо поведінки суд-
ді, яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність 
судді, має будь-яка особа:

 – громадяни здійснюють це право особисто або через 
адвоката;

 – юридичні особи  - через адвоката;
 – органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування через своїх представників.
адвокат до подання відповідної скарги (заяви) зобов’язаний 
перевірити її обґрунтованість і факти, які можуть стати 
підставою для притягнення судді до дисциплінарної 
відповідальності. 

Увага! За наявності конфлікту інтересів адвокат 
зобов’язаний відмовити у зверненні зі скаргою 
(заявою) щодо поведінки судді, а також у разі, 
якщо він є учасником судового процесу під 

головуванням або за участі судді, щодо поведінки якого 
готується відповідне звернення.

Суддю також може бути притягнуто до адміністративної чи 
кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення, 
або правопорушення, пов’язані з корупцією.
Про факти вчинення суддею злочину, передбаченого 
Кримінальним кодексом України, потрібно звертатися з 
відповідним повідомленням або заявою про злочин до 
прокуратури, Державного бюро розслідувань, Національного 
антикорупційного бюро. 
Результати розгляду та перевірки фактів заявнику 
повідомляють письмово.

КУДИ МОжНа ПОДаТИ СКаРгУ
Органи, що здійснюють дисциплінарне 
провадження щодо судді:

вища кваліфікаційна комісія суддів 
України (www.vkksu.gov.ua) – щодо суддів 
місцевих та апеляційних судів;

вища рада юстиції України (www.vru.gov.ua) – щодо 
суддів вищих спеціалізованих судів та суддів верховного Суду 
України. 
Для звернення до вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України слід використовувати форму скарги (заяви) щодо 
поведінки судді, зразок якої розміщений на офіційному 
веб-сайті вищої кваліфікаційної комісії суддів України в 

9. розголошення суддею таємниці, що охороняється законом, у 
тому числі таємниці нарадчої кімнати, або інформації, що стала 
відомою судді під час розгляду справи у закритому судовому 
засіданні;

10. неповідомлення суддею органів суддівського самоврядування 
та правоохоронних органів про випадок втручання в діяльність 
судді щодо здійснення правосуддя, у тому числі про звернення 
до нього учасників судового процесу чи інших осіб, включаючи 
осіб, уповноважених на виконання функцій держави, з приводу 
конкретних справ, що перебувають у провадженні судді, 
якщо таке звернення відбулося в інший, ніж передбачено 
процесуальним законодавством спосіб упродовж п’яти днів 
після того, як йому стало відомо про такий випадок;

11. неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Ради суддів 
України про реальний чи потенційний конфлікт інтересів судді 
(крім випадків, коли конфлікт інтересів врегульовується в 
порядку, визначеному процесуальним законом);

12. втручання у процес здійснення судочинства іншими суддями;
13. неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення 

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, в порядку, 
встановленому законодавством у сфері запобігання корупції;

14. зазначення в декларації особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, завідомо 
неправдивих відомостей або умисне не зазначення відомостей, 
передбачених законодавством;

15. використання статусу судді з метою незаконного отримання 
ним або третіми особами матеріальних благ або іншої вигоди, 
якщо таке правопорушення не містить складу злочину або 
кримінального проступку;

16. допущення суддею недоброчесної поведінки, у тому числі 
здійснення суддею або членами його сім’ї витрат, що 
перевищують доходи такого судді та доходи членів його сім’ї;

17. встановлення невідповідності рівня життя судді 
задекларованим доходам;

18. ненадання інформації або надання завідомо недостовірної 
інформації на законну вимогу члена вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України та/або члена вищої ради юстиції;

19. визнання судді винним у вчиненні корупційного 
правопорушення або правопорушення, пов’язаного з 
корупцією, у випадках, установлених законом;

20. Неналежна поведінка судді може полягати у зневажливому 
ставленні до відвідувачів суду, перебуванні на робочому 
місці у нетверезому стані, відсутності на робочому місці без 
поважних причин тощо.

Суддя може нести дисциплінарну відповідальність за порушення 
строків розгляду справи, судову тяганину. Однак це не стосується 
випадків, коли порушення строків розгляду справи зумовлено 
поведінкою учасників процесу або великою завантаженістю 
судді, що сьогодні трапляється досить часто.
Є випадки притягнення суддів до дисциплінарної відповідаль-


