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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ВАСУ – Вищий адміністративний суд України;
ВККСУ – Вища кваліфікаційна комісія суддів України;
ВРУ – Верховна Рада України;
ВРЮ – Вища рада юстиції України;
ВСУ – Верховний Суд України;
ГПК – Господарський процесуальний кодекс України;
ДСА – Державна судова адміністрація України;
КАСУ – Кодекс адміністративного судочинства України;
КМУ – Кабінет Міністрів України;
КПК – Кримінальний процесуальний кодекс України;
КСУ – Конституційний суд України;
КУпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення;
НМДГ – неоподаткований мінімум доходів громадян;
ЦПК – Цивільний процесуальний кодекс України.
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ВСТУП
Актуальність теми. Корупція – найбільша соціальна загроза для розвитку
демократії в ХХІ сторіччі. Мабуть, на політичній карті світу не знайдеться жодної
країни, яка була б повністю вільна від корупції. Україна – не виняток. Згідно
Індексу сприйняття корупції міжнародної організації Transparency International,
Україна в 2015 році посіла 130 місце зі 168 позицій у світовому рейтингу
сприйняття корупції, опинившись поруч з Іраном, Камеруном, Непалом, Нікарагуа
та Парагваєм. На сьогоднішній день індекс CPI країни складає 27 балів зі 100
можливих, що лише на 1 бал більше, ніж минулого року (аналогічні показники були
зафіксовані ще в 2007 році) [1]. З аналізу наведеної інформації стає очевидним, що
на сьогодні прояви корупції в Україні вже набули системного характеру,
загальнонаціонального поширення та максимального руйнівного ефекту.
За маже 25-річчя незалежності, в нашій державі було ухвалено відразу
декілька

антикорупційних

стратегій;

проведено

не

один

десяток

найрізноманітніших антикорупційних компаній; прийнято чи не рекордну кількість
нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання і боротьбу з корупцією.
Однак, жодних позитивних зрушень такі кроки не дали. Навпаки, як свідчать
різноманітні статистичні спостереження, з кожним роком рівень корупції в Україні
стабільно зростає. Причин такої ситуації можна назвати декілька: це і популізм
більшості антикорупційних програм; і спрямованість зусиль на викриття одиничних
корупційних проявів, а не комплексне усунення причин та умов, що їм сприяють; і
відсутність координації та взаємодії між різними суб’єктами, що беруть участь в
реалізації антикорупційних заходів тощо. Однак, чи не основною причиною низької
ефективності антикорупційних заходів є корумпованість судової системи, яка не
лише дискредитує авторитет державної влади, але й паралізує будь-які позитивні
кроки в цьому напрямі.
У країнах із високим рівнем демократії та сильним громадянським
суспільством провідну роль у протидії корупції завжди відіграють суди.
Ефективність і дієвість антикорупційної політики держави напряму залежить від
реального рівня розвитку судової гілки влади. Якими б прогресивними не були

5
антикорупційні механізми, досягнути помітних успіхів у боротьбі з корупцією
навряд чи вдасться, якщо кінцеве рішення в корупційних справах прийматиме
корумпований суддя. У зв’язку з цим, проблема протидії корупції в судовій гілці
влади продовжує залишається найбільш актуальною проблемою сучасної судовоправової реформи.
Останнім часом в системі антикорупційних механізмів все більше уваги
відводиться інституту адміністративної відповідальності суддів за правопорушення,
пов’язані з корупцією. Водночас, у нашому суспільстві утвердився стереотип, що у
зв’язку зі своїм особливим статусом судді можуть бути притягнуті лише до
кримінальної та дисциплінарної відповідальності, а тому, саме ці інститути в
науковій літературі досліджені досить ґрунтовно. Однак, з таким підходом
погодитись важко. Як свідчить аналіз чинного законодавства, на сьогодні для
суддів передбачено

існування не

лише кримінальної

та дисциплінарної

відповідальності, але також адміністративної, конституційної та цивільно-правової.
Такий висновок в повній мірі узгоджується із положеннями Закону України «Про
запобігання корупції», який за вчинення правопорушень, пов’язаних із корупцією,
передбачає настання кримінальної, адміністративної, дисциплінарної та/або
цивільно-правової відповідальності, а також з КУпАП, в окремому розділі якого
визначені склади адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією та
стягнення за їх вчинення.
Водночас,

вимушені

констатувати,

що

на

сьогодні

законодавець

використовує далеко не весь потенціал інституту адміністративної відповідальності
з метою протидії корупції в судовій гілці влади. Законодавчі норми, які регулюють
порядок

притягнення

суддів

до

адміністративної

відповідальності

за

правопорушення, пов’язані з корупцією, не враховують, з одного боку, специфіку
правового статусу судді, як суб’єкта адміністративного правопорушення; а з іншого
– специфіку корупційних поступків, як особливої категорії протиправних діянь. Як
наслідок, адміністративне провадження щодо суддів за даною категорією справ
продовжує здійснюватись в загальному порядку (на відміну, наприклад, від
кримінального провадження), що цілком справедливо сприймається суддями як
наступ на суддівську незалежність та недоторканність.
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Ці та інші обставини свідчать про актуальність обраної теми дослідження, а
також про її практичну значимість для вдосконалення механізму протидії корупції в
судовій гілці влади. Однак, окрім суто практичної цінності, обраний напрям
дослідження становить значний науково-теоретичний інтерес. Це обумовлено в
першу чергу тим, що до сьогодні специфічні особливості притягнення суддів до
адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, не
були предметом комплексного наукового аналізу. Звісно, адміністративно-правовий
статус суддів взагалі та особливості їх відповідальності достатньо ґрунтовно
досліджені

в

працях

В.М. Бевзенка,

Т.В. Галайденко,

В.В. Галунька,

В.В. Городовенка, В.О. Гринюка, Ю.М. Грошевого, М.К. Закуріна, Ю.М. Кармазіна,
П.Ф. Карпечкіна, С.В. Ківалова, Л.М. Марочкіна, Л.М. Москвич, С.В. Подкопаєва,
Ю.В. Полтавця, С.В. Прилуцького, А.А. Стрижака та інших. Сучасне бачення
інституту

адміністративної

адміністративістів,

як

відповідальності
В.Б. Авер’янова,

є

заслугою

таких

Ю.П. Битяка,

видатних

В.В. Богуцького,

І.П. Голосніченка, Є.В. Додіна, Р.А. Калюжного, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова,
А.Т. Комзюка,

О.В. Кузьменко,

адміністративної
Л.Ю. Виноградова,

відповідальності

В.І. Олефіра
суддів

О.В. Гончаренко,

та

інших.

висвітлювали

в

А.В. Маляренко,

Окремі

аспекти

своїх

роботах

В.В. Паришкура,

О.Л. Польовий, О.М. Собовий, Т.І. Чернявська та інші. Значний вклад у висвітлення
проблемних

питань адміністративної

відповідальності

за правопорушення,

пов’язані з корупцією, внесли М.Ю. Бездольний, І.Л. Бородін, О.І. Бутович,
В.М. Гаращук, О.З. Гладун, Т.В. Ільєнок, А.В. Матіос, М.І. Мельник, О.О. Онищук,
В.М. Трепак, М.І. Хавронюк, В.Г. Чорна та інші.
Не заперечуючи досягнення цих вчених, відзначимо, що сьогодні більшість
практичних питань, які пов’язані з притягненням суддів до адміністративної
відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, й досі залишаються
малодослідженими, що свідчить про важливість та актуальність обраної теми
дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний
напрям дисертаційного дослідження належить до числа пріоритетних у галузі
удосконалення адміністративного процесу, розбудови судової системи України, а
також подолання корупції. Зміст та основні положення роботи відповідають
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основним завданням здійснення судово-правової реформи в Україні, а також
спрямовані на реалізацію Концепції вдосконалення судівництва для утвердження
справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів та Державної
програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні
(Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки. Дисертація виконана згідно з
планом науково-дослідницької роботи кафедри конституційного, адміністративного
та фінансового права Інституту права та суспільних відносин Відкритого
міжнародного університету розвитку людини «Україна» (державний реєстраційний
номер 0111U003651). Тема дисертації затверджена Вченою радою Відкритого
міжнародного університету розвитку людини «Україна» 25 грудня 2015 р.,
протокол № 6.
Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягає у тому, щоб на основі
аналізу наукових поглядів, узагальнення положень чинного законодавства та
вивчення практики його застосування визначити та комплексно дослідити інститут
адміністративної

відповідальності

суддів

за

правопорушення,

пов’язані

з

корупцією, і на цій основі сформулювати теоретичні висновки та науково
обґрунтовані пропозиції щодо його вдосконалення.
Для досягнення цієї мети були поставлені наступні задачі:
–

дослідити зміст, характерні риси, а також визначити соціально-

необхідну значущість інституту адміністративної відповідальності суддів в
механізмі протидії корупції в судовій гілці влади;
–

проаналізувати особливості адміністративно-правового статусу судді як

суб’єкта адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з
корупцією;
–

систематизувати та проаналізувати нормативно-правові акти, які

спрямовані на подолання корупції в судовій гілці влади, а також закріплюють
загальні засади адміністративної відповідальності суддів за правопорушення,
пов’язані з корупцією, виявити їх недоліки та визначити основні напрями їх
удосконалення;
–

дослідити

юридичний

склад

пов’язаних з корупцією, вчинених суддями;

адміністративних

правопорушень,
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визначити основні проблеми, які виникають під час притягнення суддів

–

до адміністративної відповідальності за порушення обмежень щодо сумісництва та
суміщення з іншими видами діяльності, а також обмежень щодо одержання
подарунків, обґрунтувати пропозиції з їх подолання;
–

визначити шляхи підвищення ефективності реалізації основних вимог

інституту фінансового контролю в судовій гілці влади;
–

проаналізувати особливості адміністративної відповідальності суддів за

порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також
за незаконне використання інформації, що стала відома судді у зв'язку з виконанням
службових повноважень, виявити недоліки, що існують у цій сфері, а також
розробити рекомендації з їх усунення;
–

розкрити процесуальні особливості початкової стадії провадження в

справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, вчинені
суддями, розробити практичні рекомендації з її удосконалення та оптимізації;
–

з’ясувати проблеми, які виникають під час розгляду та вирішення справ

про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, вчиненні суддями,
оскарження постанови по справі та її виконання, а також обґрунтувати найбільш
оптимальні шляхи їх усунення.
Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що складаються у процесі
притягнення суддів до адміністративної відповідальності за правопорушення,
пов’язані з корупцією.
Предмет дослідження – адміністративна відповідальність суддів за
правопорушення, пов’язані з корупцією.
Методи дослідження. Згідно із поставленою метою та задачами, в роботі
використано сукупність як загальнонаукових, так і спеціальних методів і
прийомів

наукового

пізнання,

застосування

яких

дозволило

всебічно

проаналізувати об’єкт і предмет дослідження, а також вирішити поставлені
задачі. Застосування діалектичного методу дало можливість розглянути інститут
адміністративної відповідальності суддів як невід’ємну складову механізму
антикорупційної діяльності (розділ 1), поглибити понятійний апарат (розділ 2), а
також

дослідити

проблеми

здійснення

провадження

в

справах

про

адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, вчиненні суддями, в

9
умовах активізації антикорупційної діяльності (розділ 3). Метод аналізу та
синтезу дозволив з’ясувати місце адміністративної відповідальності суддів в
системі юридичної відповідальності (підрозділ 1.1), а також визначити
співвідношення

адміністративної

відповідальності

та

суддівської

недоторканності (підрозділ 1.2). Системний підхід застосовувався з метою
аналізу законодавчих засад адміністративної відповідальності суддів за
правопорушення, пов’язані з корупцією (підрозділ 1.3), та дослідження
юридичного складу таких правопорушень (підрозділ 2.1). Логіко-семантичний
метод у поєднанні з формально-логічним дозволили з’ясувати логікометодологічні принципи побудови основних дефініцій і поглибити понятійнокатегоріальний апарат (підрозділ 1.1, 1.2, розділ 2, підрозділ 3.1), а також більш
ґрунтовно дослідити науково-теоретичні джерела, нормативно-правові акти та
правозастосовну практику (розділи 1–3). Порівняльно-правовий метод дозволив
провести

відмежування

адміністративної

відповідальності

суддів

за

правопорушення, пов’язані з корупцією, від інших різновидів юридичної
відповідальності (підрозділ 1.2, розділ 2). Використання історико-правового
методу дозволило простежити еволюцію нормативно-правового регулювання
адміністративної відповідальності суддів за правопорушення, пов’язані з
корупцією (підрозділ 1.3). Методи класифікації та групування були покладені в
основу

аналізу

наукових

підходів

до

розуміння

адміністративної

відповідальності суддів за правопорушення, пов’язані з корупцією, визначення її
основних ознак, а також характеристики її законодавчого забезпечення
(підрозділи 1.1, 1.3). Контент-аналіз документів у поєднанні з методом
логічного аналізу дозволив всебічно вивчити існуючу систему нормативних актів,
що регулюють підстави та порядок притягнення суддів до адміністративної
відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, виявити їх недоліки,
прогалини та суперечності, а також розробити рекомендації, спрямовані на їх
усунення (розділи 1–3).
Емпіричну базу дослідження становлять анкетування 300 представників
судової системи, 400 фахівців у галузі права, 300 учасників судових засідань і
500 пересічних

громадян

з

метою

вивчення правозастосовної практики,
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з’ясування наявних у досліджуваній сфері проблем, а також визначення
найбільш оптимальних шляхів їх розв’язання.
Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що вперше у
вітчизняній науці адміністративного права на монографічному рівні, з урахуванням
положень

чинного

правозастосовної
адміністративної

законодавства,

практики

міжнародно-правових

здійснено

відповідальності

комплексний

суддів

за

стандартів

аналіз

правопорушення,

і

інституту
пов’язані

з

корупцією, визначено недоліки його адміністративно-правового регулювання, а
також зроблено спробу обґрунтувати шляхи їх усунення.
У результаті проведеного дослідження сформульовано низку концептуальних
положень, висновків та пропозицій, що характеризуються науковою новизною і
мають важливе теоретичне та практичне значення не лише для науки, але й для
правозастосовної практики, а саме:
вперше:
–

визначено систему ознак, що характеризують особливості притягнення

суддів до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з
корупцією, й обумовлені, з одного боку, специфікою правового статусу судді, як
суб’єкта адміністративного правопорушення; а з іншого – специфікою корупційних
поступків, як особливої категорії протиправних діянь;
–

обґрунтовано необхідність внесення змін до Закону України «Про

судоустрій і статус суддів» і виключення з нього тих підстав дисциплінарної
відповідальності суддів, які за своїм змістом фактично охоплюють склади окремих
адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, що передбачені КУпАП;
–

обґрунтовано

комплексний

підхід

до

вирішення

проблеми

співвідношення суддівської незалежності та адміністративної відповідальності
суддів, з метою реалізації якого запропоновано доповнити КУпАП статтею 15-1 –
«Відповідальність суддів за вчинення адміністративних правопорушень»;
–

обґрунтовано

необхідність

розширення

меж

адміністративної

відповідальності за порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими
видами діяльності також і на правообмеження, що встановлені спеціальними
законами для суддів, а також для деяких інших категорій осіб, уповноважених на
виконання функцій держави та місцевого самоврядування;

–

11
обґрунтовано необхідність внесення змін до чинного законодавства, що

спрямовані на вдосконалення: 1) інституту фінансового контролю; 2) механізму
врегулювання

конфлікту

інтересів;

3) практики

притягнення

суддів

до

адміністративної відповідальності за незаконне використання інформації;
–

обґрунтовано необхідність внесення змін до чинного законодавства, що

спрямовані на вдосконалення провадження в справах про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією, вчиненні суддями, зокрема: 1) з метою
більш чіткого правого регулювання строків порушення справ про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією, та притягнення правопорушників до
відповідальності; 2) з метою чіткого законодавчого встановлення меж суддівського
імунітету в провадженні в справах про адміністративні правопорушення; 3) з метою
унеможливлення розгляду будь-яких адміністративних правопорушень, вчинених
суддею, у тому суді, в якому він працює; 4) з метою вдосконалення підстав та
порядку

застосування

приводу

до

суддів,

які

вчинили

адміністративні

правопорушення, пов’язані з корупцією, і ухиляються від явки за викликом; 5) з
метою удосконалення підготовчої стадії розгляду справ про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією, зокрема;
–

обґрунтовано пропозицію внесення змін до Закону України «Про

судоустрій і статус суддів», що

спрямовані на обмеження суддівської

недоторканості (в частині закріплення можливості відсторонення судді від посади у
зв’язку з притягненням до адміністративної відповідальності за правопорушення,
пов’язані з корупцією);
удосконалено:
–

визначення такого поняття, як «корупційне правопорушення», під яким

пропонується розуміти вчинене спеціальним суб’єктом протиправне, винне діяння,
що не містить ознак корупції, але порушує встановлені чинним законодавством
антикорупційні вимоги, заборони та обмеження, а також створює умови для
корупції, за яке законом передбачено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну
та/або цивільно-правову відповідальність;
–

систему

ознак

адміністративної

відповідальності,

адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією;

а

також
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класифікацію нормативно-правових актів, які спрямовані на протидію

–

корупції в органах судової влади, в основу якої покладено такий критерій, як сфера
їх регулювання;
–

визначення

такого

поняття,

як

«подарунки,

які

відповідають

загальновизнаним нормам гостинності», під якими пропонується розуміти
подарунки, що не суперечать загальним принципам проходження державної
служби та виконання службових повноважень, не пов’язані із вчиненими раніше
особою

діями

чи

прийнятими

рішеннями,

дарування

яких

обумовлене

національними традиціями, вимогами дипломатичного протоколу чи правилами
етикету, а також відповідає обстановці дарування та приводу, з якого вони
даруються;
–
під

яким

визначення такого поняття, як «незаконне використання інформації»,
пропонується

розуміти

розголошення,

передача,

приховування,

ознайомлення іншої особи або надання доступу іншій особі до інформації особою,
якій вона була довірена або стала відома у зв’язку з виконанням службових
повноважень, а так само надання з використанням такої інформації рекомендацій
чи порад;
дістало подальший розвиток:
–

положення, про те, що чільне місце в системі основних причин

поширення корупції в судовій гілці влади посідає суб’єктивний фактор, а тому в
основі будь-якої стратегії протидії корупції завжди має лежати інститут
відповідальності суддів за корупційні правопорушення;
–

дослідження негативних наслідків поширення корупції в судовій

системі, аналіз її рівня та масштабів;
–

положення про те, що на сьогодні в адміністративно-деліктному

процесі суддівський імунітет має обмежений характер і, у зв’язку з цим, практично
втратив своє первісне значення;
–

положення

про

недоцільність

трансформації

адміністративної

відповідальності суддів у дисциплінарну у зв’язку з принциповими відмінностями
між адміністративно-деліктним і дисциплінарним провадженнями;

–
суду,
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положення про необхідність створення спеціального антикорупційного
який

би

забезпечив

однаковий

підхід

до

покарання

порушників

антикорупційного законодавства всіх категорій;
–

положення про необхідність закріплення в Законі України «Про

запобігання корупції» спеціальної термінології, яка використовується при
притягненні суддів до адміністративної відповідальності за порушення обмежень
щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;
–

положення про те, що встановлення суворого контролю за фінансовим

становищем професійних суддів на сьогодні є одним із найбільш перспективних
напрямів попередження та протидії корупції в судовій системі;
–

дослідження критеріїв відмежування адміністративної та кримінальної

відповідальності за порушення вимог фінансового контролю;
–

положення про те, що покладання на суддів обов’язку вказувати у

декларації персональні відомості не лише про себе, але й про членів своєї сім’ї та
інших осіб, порушує конституційне право останніх на захист від втручання в їх
особисте і сімейне життя;
–

положення про необхідність доповнення КУпАП окремою статтею, в

якій має бути чітко прописано юридичну природу, поняття, підстави та порядок
застосування приводу як примусового процесуального заходу;
–

положення про необхідність законодавчого закріплення можливості

розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, за
відсутності особи, яка притягується до відповідальності, у випадку її ухилення від
явки за викликом;
–

положення про недоцільність обов’язкової участі прокурора при

розгляді справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що
сформульовані в дисертації теоретичні положення, висновки та пропозиції
спрямовані на вдосконалення антикорупційного законодавства та практики його
застосування, розвиток науки адміністративного права і процесу, підвищення рівня
професійної підготовки спеціалістів юридичного профілю і можуть бути
використані у:

14
– науково-дослідній роботі – для подальшого розвитку положень науки
адміністративного права і процесу з метою поглиблення теоретичних розробок
питань, пов’язаних із притягненням суддів до адміністративної відповідальності за
правопорушення, пов’язані з корупцією, а також при проведенні комплексних
досліджень проблем запобігання корупції в судовій гілці влади (Акт впровадження
від 30.05.2016);
– навчальному процесі – під час удосконалення вже існуючих та розробки
нових програм і планів підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів
юридичного профілю, при підготовці відповідних розділів підручників, навчальних
посібників і методичних рекомендацій з питань протидії корупції в судовій гілці
влади, а також під час викладання таких навчальних дисциплін і спецкурсів:
«Адміністративне право України», «Адміністративний процес», «Адміністративноделіктне право», «Антикорупційне законодавство» (Акт впровадження Відкритого
міжнародного університету розвитку людини “Україна” від 02.06.2016 р.).
Апробація результатів дисертації. Дослідження виконано та обговорено на
кафедрі конституційного, адміністративного та фінансового права Інституту права
та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини
«Україна». Підсумки розробки проблеми у цілому, окремі її аспекти, одержані
узагальнення та висновки були оприлюднені на таких науково-практичних
конференціях: «Вітчизняна юридична наука в умовах сучасності» (м. Харків,
20-21 березня 2015 р.); «Законодавство України у світлі сучасних активних
реформаційних процесів» (м. Київ, 9-10 жовтня 2015 р.).
Публікації. Теоретичні положення і практичні рекомендації, обґрунтовані в
дисертації, дістали відображення у восьми наукових публікаціях, шість з яких статті
– опубліковані у наукових фахових виданнях, у тому числі одна наукова стаття –
в зарубіжному науковому виданні, та дві тези доповідей на науково-практичних
конференціях.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУДДІВ ЗА
ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ
1.1. Адміністративна відповідальність суддів як засіб протидії корупції в
судовій системі: поняття, риси, принципи та соціально-необхідна значущість
На початку ХХІ найбільшу загрозу національній безпеці України становить
корупція. Вона проникла в усі без винятку сфери суспільного життя, гальмуючи
становлення демократії, проведення соціально-економічних реформ, розвиток
ринкових інститутів, спотворюючи моральні та етичні цінності, гальмуючи сталий
розвиток громадянського суспільства.
Не оминула корупція і судову гілку влади. На сьогодні рівень корумпованості
судової системи досягнув таких масштабів, що становить загрозу для національної
безпеки. Комплексне дослідження публікацій в наукових джерелах та засобах
масової інформації дозволило нам визначити цілу низку різноманітних за своїм
характером і спрямованістю негативних наслідків корупції [25; 29; 41; 54; 90].
Отже, корумпованість судової системи:


негативно впливає на сучасні євроінтеграційні процеси та становлення

громадянського суспільства;


гальмує розвиток демократичних інститутів, соціальних прогрес та

економічні реформи;


підриває

фінансово-економічну

систему,

збільшуючи

масштаби

тіньової економіки;


є основною причиною низьких рейтингів та падіння позитивного

іміджу України на міжнародній арені, обумовлює небажання закордонних
інвесторів приймати участь у розвитку національної економіки;


підриває авторитет всього державного апарату, ставить під сумнів

легітимність діяльності органів державної влади, обумовлює зниження рівня
громадської довіри до всіх владних інституцій;



перешкоджає

конституційних

повноцінній

принципів,

як

реалізації

верховенство

таких

права,
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фундаментальних

законність,

соціальна

справедливість, рівність всіх перед законом і судом, право на захист прав
незалежним і безстороннім судом, невідворотність покарання тощо;


впливає на формування негативного іміджу судді як носія судової

влади;


обумовлює зневіру громадян в існування законних способів захисту

порушених прав та інтересів;


призводить до загострення соціально-політичної ситуації в країні та

девальвації духовних, моральних та суспільних цінностей суспільства тощо.
Щоб отримати бодай приблизне уявлення про рівень та масштаби корупції в
судовій системі пропонуємо проаналізувати різноманітні статистичні дані та
результати власного соціологічного дослідження, в якому приймали участь не лише
представники судової системи (судді та працівники апарату суду), але також
юристи, учасники судових процесів та пересічні громадяни.
Так, за даними різноманітних соціологічних досліджень, суди вважають
найбільш корумпованими від 32,9 % [215] до 59 % [202, с. 92] громадян. При цьому
рівень довіри до судової системи складає всього від 5,3 % [202, с. 91] до 10 % [49].
Лише 11,2 % громадян позитивно оцінюють перспективи подолання корупції в
судовій системі [49], а 79,3 % розцінює корумпованість суддів як серйозну загрозу
для національної безпеки країни [205]. Понад 3/4 українців вважають, що в судах
неможливо добитися правди або це дорого коштує; 2/3 громадян упевнені, що
рішення суду можливо купити за гроші; більше 1/2 вважають суди винними в
безкарності злочинців [203].
І ще одні цікаві дані: в результаті аналізу ринку нерухомості, зробленого
В. Стретовичем, з'ясувалося: першу позицію за купівлею дорогих маєтків в Україні
посідають судді, другу – податківці, третю – прокурори, четверту – правоохоронці й
лише п'яту – бізнесмени [68].
У цілому, схожі результати були отримані ними в результаті проведеного
соціологічного опитування.
Так, більшість опитаних нами юристів (78 %), учасників судових процесів
(69 %) та пересічних громадян (61 %) розцінюють корупцію як масштабне явище,
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що становить загрозу національній безпеці країни. І лише представники судової
системи (84 %) вважають, що проблема корумпованості судової гілки влади на разі є
значно перебільшеною. Також, більшість опитаних нами юристів (81 %), учасників
судових процесів (76 %) та пересічних громадян (74 %) вважає, що корумпованими
є практично всі представники судової гілки влади. Водночас, більшість
представників судової системи (57 %) переконана, що випадки корупції в судах
мають поодинокий, епізодичний характер; 24 % вважає, що корумпованими є
більшість їх колег; і лише 9 % – що корумпованими є практично всі представники
судової системи.
Більшість опитаних нами учасників судових процесів (51 %) вважають
вчинення корупційного правопорушення єдино можливим шляхом вирішення
питання в суді; 24 % - найбільш економічно обґрунтованим та ефективним шляхом
вирішення проблеми; 19 % - сприймають випадки вчинення корупційних
правопорушень представниками судової системи як звичне явище; і лише 3 %
вважають такий спосіб абсолютно неприйнятним.
Цікаві відповіді були отримані нами на запитання: «Чи відомі Вам випадки
вчинення корупційних правопорушень представниками судової системи?». Так,
лише 5 % представників судової системи зізнались, що вони особисто приймали
(вимагали) неправомірну вигоду від учасників судових процесів. Натомість, 47 %
респондентів вказали, що їм з достовірних джерел відомі випадки вчинення
корупційних правопорушень їх колегами. Серед юристів та учасників судових
процесів дану відповідь обрало 67 % та 59 % респондентів відповідно. Особисто
давали (пропонували) неправомірну вигоду за позитивне вирішення питання в суді
34 % юристів та 41 % учасників судових процесів. Що стосується пересічних
громадян, то лише 11 % нічого не відомо про випадки вчинення корупційних
правопорушень представниками судової гілки влади.
Розділились погляди респондентів і на основні причини поширення корупції в
судовій системі. Так, більшість опитаних нами суддів (79 %) цілком прогнозовано
вважають основною причиною корупції в судах низький рівень фінансового,
матеріально-технічного, ресурсного та іншого забезпечення представників судової
системи, і лише незначна частка (7 %) вказала на недоліки чинного законодавства,
що дають можливість суддям по різному трактувати одні й ті ж норми закону. На
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думку пересічних громадян основною причиною корупції в судах є прагнення
суддів до незаконного особистого збагачення (54 %) та недоліки діяльності органів,
які покликані вести боротьбу з корупцією(49 %). Учасники судових процесів
основною причиною корупції в судах вважають прагнення суддів до незаконного
особистого збагачення (77 %) та недоліки чинного законодавства, що дають
можливість суддям по різному трактувати одні й ті ж норми закону (45 %). Ще
більше причин називають юристи. Це і прагнення суддів до незаконного особистого
збагачення (84 %), і низький рівень фінансового, матеріально-технічного,
ресурсного та іншого забезпечення представників судової системи (72 %), і
недоліки чинного законодавства, що дають можливість суддям по різному
трактувати одні й ті ж норми закону (68 %), і недоліки діяльності органів, які
покликані

вести

боротьбу

з

корупцією

(66 %)

і

специфіка

суддівської

недоторканості, що значно ускладнює процедуру притягнення суддів до
відповідальності, і, як наслідок, тотальна безкарність суддів (59 %), і сприйняття
громадянами корупції як звичного явища і, як наслідок, її тотальне поширення в
усіх сферах суспільного життя (53 %).
Також, опитані нами респонденти негативно оцінюють діяльність органів
державної влади у сфері протидії корупції в судах. Так, більшість опитаних нами
юристів (64 %), учасників судових процесів (73 %) та пересічних громадян (79 %)
вважає, що органи влади на всіх рівнях докладають не достатньо зусиль для
боротьби з корупцією в судах. І лише 5 %, 9 % та 12 % респондентів відповідно,
вважає, що органи державної влади докладають всіх зусиль з метою протидії
корупції і досягають у цьому напрямі відчутних позитивних зрушень.
На запитання: «На які з перерахованих нижче органів державної влади, на
Вашу думку, має бути покладено основний тягар боротьби з корупцією в органах
судової влади?» респонденти відповіли наступним чином: на Президента України
(73 % представників судової системи, 59 % юристів, 54 % учасників судових
процесів, 69 % громадян); на Верховну Раду України (60 %, 32 %, 48 %, 31 %
респондентів відповідно); на Кабінет Міністрів України (33 %, 38 %, 24 %, 29 %); на
саму судову систему (67 %, 48 %, 11 %, 27 %); на правоохоронні органи (79 %, 67 %,
71 %, 63 %); на спеціально створені органи (81 %, 89 %, 74 %, 71 %); на
громадськість, у тому числі ЗМІ (21 %, 34 %, 62 %, 71 %); жоден із перерахованих
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вище органів неспроможний достатньо ефективно протидіяти корупції в судовій
системі, а тому з цією метою необхідно створити спеціальний орган (34 %, 39 %,
28 %, 33 %). Водночас, з негативного боку слід відмітити ту обставину, що лише
34 % , 37 %, 22 % та 23 % респондентів відповідно, вважають, що вони добре
обізнані

з

положеннями

антикорупційного

законодавства,

специфікою

антикорупційної діяльності правоохоронних органів, метою й спрямованістю
спеціальних антикорупційних заходів.
Цікаво, що лише 13 % юристів, 6 % учасників судових процесів та 9 %
громадян у випадку виникнення корупційної ситуації готові захищати свої права в
повній мірі і всіма можливими способами. Переважна більшість учасників судових
процесів (76 %) готові протидіяти корупції в судах лише тоді, коли будуть впевнені
у вирішенні ситуації на їх користь. При цьому найбільш прийнятним способом
захисту від корупції в судах респонденти назвали звернення до правоохоронних
органів (83 % юристів, 75 % учасників судових процесів та 71 % громадян) та
звернення до ЗМІ (33 %, 48 % та 49 % відповідно).
Підсумовуючи аналіз соціологічних і статистичних досліджень, можна
зробити кілька важливих в аспекті даного дослідження висновків.
По-перше, корупція в судах відрізняється надзвичайно високим ступенем
латентності, а тому ані результати офіційних статистичних досліджень, ані
соціологічні опитування не віддзеркалюють її реальний стан і масштаби [105, с. 23].
Водночас, очевидно, що рівень корупції в судах є однозначно високим й таким, що
становить загрозу національній безпеці країни. При цьому в тій чи іншій мірі
втягнутими в корупцію є практично всі представники судової системи. Як наслідок,
рівень довіри громадян до судів залишається стабільно низьким.
По-друге, більшість громадян і представників судової системи сприймають
корупцію як звичне для нашого суспільства явище, норму, а тому вважають
вчинення корупційного правопорушення єдино можливим шляхом вирішення
питання в суді. Більше того, деякі учасники судових процесів бачать у ній переваги,
а саме: добре налагоджені корупційні механізми дозволяють оперативно подолати
бюрократизм і тяганину, неправомірно обійти невигідні норми тощо. Така ситуація
є причиною того, що рівень громадської активності в цій сфері дуже низький. Лише
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незначна частка громадян у випадку виникнення корупційної ситуації готова
захищати свої права в повній мірі і всіма можливими способами.
По-третє, громадяни в цілому негативно оцінюють антикорупційну діяльність
різноманітних органів державної влади і вважають, що вони докладають не
достатньо зусиль для боротьби з корупцією в судах. Водночас, самі громадяни на
сьогодні

не

достатньо

добре

обізнані

з

положеннями

антикорупційного

законодавства, специфікою антикорупційної діяльності правоохоронних органів,
метою й спрямованістю спеціальних антикорупційних заходів, що свідчить про
відсутність активної громадянської позиції з даного питання.
Звісно, окреслену нами вище ситуацію в судовій системі можна пояснити
посилаючись на стандартний набір причин та умов поширення корупції в
державному апараті: це і кризовий стан економіки та пережитки командноадміністративного

характеру

управління;

і

недорозвиненість

інститутів

громадянського суспільства та низький рівень розвитку демократії; і низький рівень
життя населення та тотальне недофінансування навіть основних потреб судової
системи та ще багато іншого.
Водночас, які б причини не були покладені в основу соціальної природи
корупції, чільне місце серед них завжди посідає суб’єктивний фактор. Мова йде про
суддівське свавілля, що виражається у використанні суддями наданих їм
повноважень для особистого збагачення, зловживання спеціальним статусом судді в
позаслужбовий

час,

безкарність

суддів

що

прикриваються

суддівською

недоторканністю тощо. Саме тому, в основі будь-якої стратегії протидії корупції
завжди має лежати інститут відповідальності суддів за корупційні правопорушення.
При дослідженні даного інституту, у першу чергу варто зауважити, що
питання притягнення суддів, як особливої категорії державних службовців, до
юридичної відповідальності завжди викликали інтерес як у науковців, так і в
громадськості. При цьому особливу зацікавленість становлять підстави та механізм
притягнення суддів до відповідальності, види такої відповідальності та їх
розмежування між собою, ефективність стягнень, які накладаються на суддів, а
також співвідношення відповідальності суддів та їх недоторканості. Нажаль,
обмежений обсяг нашого дослідження не дозволяє в повній мірі розкрити та
дослідити всі ці питання, тим більше, що це виходить далеко за рамки окресленого
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предмета дослідження. Тому, нижче нами будуть наведені лише загальноприйняті
наукові погляди і лише в тому обсязі, що є необхідним для розкриття особливостей
адміністративної відповідальності суддів за корупційні правопорушення.
У сучасній юридичній літературі обґрунтовано різноманітні визначення
юридичної відповідальності. Зокрема, її визначають як «здатність суб’єкта
виконувати певні вимоги й реалізувати завдання, що стоять перед ним, досягаючи
спільно або особисто відчутного результату» [120, с. 76 ]; або ж як «покладення на
суб’єкта права в процесі реалізації його юридичних прав і обов’язків
відповідальності перед собою, суспільством, державою за свою діяльність з
належною оцінкою його поведінки і, у разі потреби, – застосування санкцій за
невиконання обов’язків і правопорушення» [24, с. 15]. Неважко помітити, що в
наведених

визначеннях

йде

мова

про

широке

розуміння

юридичної

відповідальності. І хоча не всі науковці його підтримують, однак на сьогодні такий
підхід є загальноприйнятим.
Залежно від правових наслідків, юридичну відповідальність (у широкому
розумінні) прийнято поділяти на позитивну та негативну. При цьому, якщо перша
ототожнюється із «сумлінним виконанням особою своїх обов’язків перед
суспільством (відповідальна поведінка, усвідомлення свого обов’язку перед
суспільством тощо)», то друга – із «настанням для особи негативних наслідків за
вчинене правопорушення» [35, с. 79]. Оскільки специфіка нашого дослідження
обумовлює звернення саме до другого виду юридичної відповідальності, ми не
будемо заглиблюватись у полеміку довкола доцільності такого поділу і зупинимось
лише на аналізі негативної відповідальності суддів.
Останнє,
відповідальності

найбільш
суддів

ґрунтовне
провела

в

дослідження
своєму

природи

юридичної

дисертаційному

дослідженні

Л.Є. Виноградова. Зокрема, вона пропонує розглядати її як «здатність судді
звітувати перед собою, суддівським корпусом, кваліфікаційною комісією, Вищою
Радою юстиції за результати своєї професійної діяльності та додержання норм
моралі і одержувати позитивні чи негативні оцінки своєї діяльності із
застосуванням, у разі потреби, відповідних санкцій за неналежну поведінку» [24,
с. 23].
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Ми не зовсім погоджуємося із таким підходом: по-перше, відповідальність
має визначатись не через «здатність судді», а через його «обов’язок»; по-друге,
словосполучення «неналежна поведінка» має оціночний характер, а тому не може
використовуватись

як

підстава

для

настання

негативної

юридичної

відповідальності.
Також, деякі науковці пропонують визначати юридичну відповідальність
суддів як «етично-правовий стан, що породжує необхідність добросовісного
використання прав і виконання обов’язків по відправленню правосуддя, покладених
на суддів законом, а також необхідність додаткового правового обтяження в разі
судової або професійної помилки, допущеної ним у процесі судочинства» [117,
с. 34].
Однак і з таким визначенням погодитись важко. По-перше, не доцільно
визначати відповідальність як етично-правовий «стан», оскільки ця категорія є
статичною, в той час як відповідальність – це динамічне явище. По-друге,
необґрунтованим є звуження відповідальності суддів лише до судової або
професійної помилки, допущеної «в процесі судочинства», і відповідальність за
корупційні правопорушення є яскравим доказом цього.
Наступне питання, на якому варто зупинитись більш детально в рамках
загальної характеристики юридичної відповідальності суддів, стосується її
різновидів.
Сьогодні у нашому суспільстві склався стереотип, що у зв’язку зі своїм
особливим статусом судді можуть бути притягнуті лише до кримінальної та
дисциплінарної відповідальності і то лише за вчинки, що пов’язані із безпосереднім
здійсненням правосуддя. У зв’язку з цим, вказані види відповідальності суддів в
науковій літературі досліджені досить ґрунтовно. Однак, ми не можемо погодитись
із таким підходом і вважаємо його невиправдано усіченим. Як свідчить аналіз
чинного законодавства, на сьогодні для суддів передбачено існування не лише
кримінальної та дисциплінарної відповідальності, але також адміністративної,
конституційної та цивільно-правової. Зроблений нами висновок в повній мірі
узгоджується із положеннями Закону України «Про запобігання корупції», який за
вчинення корупційних правопорушень і правопорушень, пов’язаних із корупцією,
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передбачає настання кримінальної, адміністративної, дисциплінарної та/або
цивільно-правової відповідальності [156].
До-речі, останнім часом адміністративній відповідальності суддів відводиться
все більше уваги [95], і не останню роль у цьому відіграло доповнення КУпАП
окремим розділом, що визначає адміністративні правопорушення, пов’язані з
корупцією, та стягнення за їх вчинення.
Переходячи до безпосереднього дослідження особливостей адміністративної
відповідальності суддів за правопорушення, пов’язані з корупцією, у першу чергу
слід зауважити, що чинний на сьогодні КУпАП, на відміну, наприклад, від ККУ, не
закріплює офіційного визначення даного інституту [85]. У ньому міститься лише
вказівка на адміністративне стягнення (ст. 23), як на міру адміністративної
відповідальності, що «застосовується з метою виховання особи, яка вчинила
адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до
правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим
правопорушником, так і іншими особами» [64].
Водночас, теоретична конструкція адміністративної відповідальності досить
широко представлена в наукових публікаціях. Так, наприклад, адміністративну
відповідальність визначають як «специфічну форму негативного реагування з боку
держави в особі її компетентних органів на відповідну категорію протиправних
проявів, згідно з якою особи, які їх вчинили, повинні дати відповідь перед
повноважним органом за свої неправомірні дії і понести за це адміністративні
стягнення у встановлених законом формах і порядку» [31, с. 16]; або як «сукупність
адміністративних правовідносин, які виникають у зв’язку із застосуванням
уповноваженими

органами

(посадовими

особами)

до

осіб,

що

вчинили

адміністративний проступок, передбачених нормами адміністративного права
особливих санкцій – адміністративних стягнень» [5, с. 434]; або ж як «накладення
на правопорушників адміністративних стягнень, що тягнуть за собою для цих осіб
обтяжливі наслідки матеріального або морального характеру внаслідок невиконання
загальнообов`язкових правил, які діють у державному управлінні» [14, с. 7] тощо.
Як різновиду юридичної відповідальності та явищу правової дійсності,
адміністративній відповідальності притаманні дві групи ознак: загальні та
спеціальні. Перші – характерні для всіх видів юридичної відповідальності; другі –

дозволяють

провести

розмежування

між

ними.

Узагальнення
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результатів

проведеного нами аналізу наукових публікацій [13, с. 85; 39, с. 113; 44, с. 13; 93,
с. 23; 101, с. 8; 102, с. 21; 122, с. 241], дозволив нам виділити такі ознаки
адміністративної відповідальності: 1) є одним із видів негативної юридичної
відповідальності; 2) є засобом охорони визначеного кола суспільних відносин (в
сфері виконавчо-розпорядчої діяльності держави); 3) встановлюється виключно в
законодавчому порядку (в КУпАП та інших законодавчих актах), хоча досить часто
вимагає застосування і підзаконних нормативно-правових актів; 4) є наслідком
вчинення адміністративного правопорушення (проступку), або, в деяких випадках,
інших протиправних діянь; 5) полягає в застосуванні (реалізації) санкцій правових
норм (адміністративних стягнень); 6) пов'язана з адміністративним примусом;
7) супроводжується державним і громадським осудом правопорушника і вчиненого
ним діяння; 8) реалізується у відповідних процесуальних формах (через норми
процесуального права); 9) може бути реалізована великою кількістю органів
державної влади та місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими
особами тощо.
Відразу ж зауважимо, що питання адміністративної відповідальності суддів за
вчинення правопорушень, пов’язаних із корупцією, не можна механічно розглядати
в окреслених вище межах. Вони потребують більш розширеного тлумачення, що
пов’язано, з одного боку, із специфікою правового статусу судді, як суб’єкта
адміністративного

правопорушення;

по-друге,

із

специфікою

корупційних

поступків, як особливої категорії протиправних діянь. Зокрема, при притягненні до
адміністративної відповідальності суддів за вчинення аналізованої категорії
проступків необхідно враховувати наступні особливості:
1) адміністративна відповідальність в даному випадку слугує не лише мірою
захисту певного кола суспільних відносин, але також і важливим інструментом
забезпечення авторитетності суду, а також підвищення рівня довіри населення до
судової гілки влади в цілому;
2) норми, що визначають адміністративну відповідальність суддів, тісно
переплітаються із нормами, що визначають суддівську незалежність, обмежуючи та
доповнюючи одна одну;
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3) за вчинення одного адміністративного правопорушення, пов’язаного з
корупцією,

до

суддів

може

бути

застосовано

відразу

декілька

видів

відповідальності: адміністративна та/або конституційна, дисциплінарна, цивільноправова;
4) для суддів встановлено цілу низку винятків із загальних правил
адміністративного процесу, що обмовлено необхідністю реалізації конституційного
принципу недоторканості суддів;
5) процесуальна форма реалізації адміністративної відповідальності за
корупційні правопорушення має цілу низку специфічних особливостей (строки,
суб’єкти розгляду, порядок розгляду тощо) [129; 212; 220; 225].
Таким чином, адміністративна відповідальність суддів за вчинення
правопорушень, пов’язаних із корупцією, є особливим правовим інститутом, норми
якого слугують своєрідною гарантією реалізації принципу незалежності суддів при
здійсненні правосуддя.
Наступне питання, яке потребує дослідження в рамках даного підрозділу,
стосується підстав притягнення суддів до адміністративної відповідальності за
вчинення правопорушень, пов’язаних із корупцією. Це питання є досить
актуальним як в теоретичному, так і в практичному аспектах, оскільки
правопорушення, пов’язані з корупцією, мають цілу низку відмінностей від інших
адміністративних деліктів.
В

теорії

адміністративно-деліктного

процесу

вже

давно

доведеним

постулатом є те, що притягнення особи до адміністративної відповідальності є
можливим за наявності відразу трьох підстав: нормативної, фактичної та
процесуальної [5, с. 434; 6; 67; 100]. Перша підстава пов’язана із наявністю норми
права, що охороняється адміністративною санкцією [87]. Як уже зазначалося вище,
більшість складів адміністративних проступків визначені в КУпАП, хоча деякі з
них передбачені й в інших законодавчих і навіть підзаконних актах. Фактичною
підставою є вчинення особою конкретного адміністративного правопорушення
(проступку).

Процесуальна

підстава

–

це

наявність

індивідуального

правозастосовного (юрисдикційного) акту. Нижче, пропонуємо проаналізувати
зазначені підстави більш детально з урахуванням специфіки нашого дослідження.
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Згідно ст. 9 КУпАП, адміністративним правопорушенням (проступком)
визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка
посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на
встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну
відповідальність [64]. Виходячи з такого визначення, в науковій літературі
традиційно виділяють п’ять загальних ознак адміністративного проступку: 1) це
діяння (дія або бездіяльність); 2) протиправність; 3) винність; 4) караність;
5) суспільна шкідливість [4; 34; 75; 96].
Корупція – це теж правопорушення. Водночас, для його розуміння не
достатньо оперувати лише загальними ознаками адміністративного проступку.
Потрібно також визначити його специфічні характеристики. Зробити це в певній
мірі не просто, оскільки на сьогодні ані наука, ані практика не виробили чітких
критеріїв визначення корупційного адміністративного правопорушення, що
негативно позначається на правозастосовній діяльності, дозволяючи більшості
правопорушників уникати реальної відповідальності.
То за які ж корупційні діяння суддю можна притягнути до адміністративної
відповідальності? Для того, щоб дати відповідь на це запитання, необхідно мати
комплексне уявлення про сутність корупції. Ця вимога є надзвичайно важливою,
оскільки без розуміння сутності корупції, її співвідношення із такими поняттями, як
корупційне

правопорушення

та

правопорушення,

пов’язане

з

корупцією,

неможливо визначити ані нормативних, ані фактичних підстав адміністративної
відповідальності суддів.
Слово

«корупція»

має

латинське

походження

і

дослівно

означає

«розбещування, матеріальне задобрювання посадової особи; підкуп» [2; 41, с. 116].
Іноді, цей термін розбивають на два окремі латинські слова: «correi» – кілька
учасників зобов’язальних відносин з приводу одного предмета, та «rumpere» –
ламати, пошкоджувати, скасовувати. В результаті поєднання цих слів утворюється
самостійний термін «corrumpere», що дослівно означає «участь в діяльності кількох
осіб з метою «гальмування» нормального ходу судового процесу або процесу
управління справами суспільства» [108, с. 201].
Офіційне визначення корупції на сьогодні закріплене в п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону
України «Про запобігання корупції». Зокрема, вона визначається як використання
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визначеною особою наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними
можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди
чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або
відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди визначеній особі,
або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу
до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних
з ними можливостей [156].
Неважко помітити, що за винятком незначних редакційних поправок,
наведене визначення не відрізняється від того, що було закріплене в попередньому
антикорупційному законі (мова йде про Закон України «Про засади запобігання і
протидії корупції» [158] – далі Закон 2011 р.). Водночас, специфіка даного
дослідження зобов’язує нас звернути увагу на одну суттєву відмінність між
вказаними законами. Мова йде про визначення корупційного правопорушення.
Так, в п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону 2011 р. корупційне правопорушення визначалось
як «умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у
частині першій статті 4 цього Закону, за яке законом установлено кримінальну,
адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність» (виділено
нами) [158; 109]. П. 4 ч. 1 ст. 1 Закону 2014 р. корупційне правопорушення визначає
дещо інакше, зокрема, як «діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою,
зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено
кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність» [156].
Порівнявши наведені законодавчі норми, відразу ж стає помітним, що з
останнього

визначення

було

виключено

згадку

про

адміністративну

відповідальність за вчинення корупційних правопорушень. Це означає, що сьогодні
за вказані діяння даний вид відповідальності не застосовується.
Водночас, на відміну від Закону 2011 р., Закон 2014 р. було доповнено новим
терміном – «правопорушення, пов’язане з корупцією», під яким пропонується
розуміти «діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим
Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині
першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну,
адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність» [156]
(виділено нами).
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Дослівний аналіз наведеного визначення дозволяє висловити кілька важливих
практичних зауважень:
Перше. На сьогодні адміністративна відповідальність може наставати не за
корупційні діяння, а за порушення антикорупційних вимог, які прямо визначені в
Законі 2014 р. У зв’язку з цим, певні зауваження необхідно висловити щодо
співвідношення назви та змісту глави 13-А КУпАП. Так, нагадаємо, що згідно із
Законом № 743-VIII від 03.11.2015 зазначену главу було доповнено статтею 172-91, яка передбачає адміністративну відповідальність за порушення заборони
розміщення ставок на спорт, пов’язаних з маніпулюванням офіційним спортивним
змаганням [155]. Водночас, антикорупційні вимоги в даній сфері встановлюються
не Законом 2014 р., а зовсім іншим актом – Законом України «Про запобігання
впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних
змагань» [155], що не узгоджується із офіційно закріпленим визначенням
правопорушення, пов’язаного з корупцією.
Друге. Зважаючи на низьку ефективність антикорупційних заходів, на
сьогодні необхідно передбачити можливість притягнення до адміністративної і, тим
більше, до дисциплінарної відповідальності осіб, які не лише «порушують
встановлені вимоги, заборони та обмеження», але також осіб, які створюють умови
для вчинення корупції та її приховування». До-речі, такий погляд не новий. Його
ще в 2001 р. висловив М.І. Мельник у сформульованому ним визначенні
корупційного правопорушення, під яким він пропонує розуміти «правопорушення,
що полягає у неправомірному використанні особою, уповноваженою на виконання
функцій держави, офіційно наданої їй влади, посадових повноважень, відповідних
можливостей з метою задоволення особистих інтересів чи інтересів третіх осіб
(корупційні діяння), а також в інших діях, які створюють умови для вчинення
корупційних діянь чи є приховуванням їх або потуранням їм (інші діяння,
пов’язані з корупцією) (виділено нами) [104, с. 82; 110, с. 50].
З урахуванням висловлених зауважень, пропонуємо внести зміни до п. 9 ч. 1
ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції», виклавши його в такій редакції:
«правопорушення, пов’язане з корупцією – це діяння, що не містить ознак корупції,
але порушує встановлені чинним законодавством антикорупційні вимоги, заборони
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та обмеження, а також створює умови для корупції, вчинене особою …» і далі по
тексту.
Наступне питання, яке необхідно розглянути в рамках даного дослідження,
стосується

визначення

поняття

та

специфічних

ознак,

адміністративних

правопорушень, пов’язаних з корупцією.
Відразу ж зауважимо, що категорія «адміністративне правопорушення,
пов’язане з корупцією» є суто теоретичною конструкцією, яка не має офіційного
закріплення. Водночас, останнім часом вона все більш активно досліджується на
сторінках юридичної літератури. Щоправда, більшість наукових досліджень
охоплені періодом дії Закону 2011 р., а тому, їх автори оперують терміном
«адміністративне корупційне правопорушення» [17; 28; 55; 58; 107; 192; 210]. Як
наслідок, у запропонованих ними визначеннях адміністративно каране корупційне
правопорушення так чи інакше зводиться до діяння, що містить ознаки корупції [59,
с. 28; 223, с. 310]. Однак, як було зазначено вище, це прямо суперечить сучасній
доктрині протидії корупції за допомогою заходів юридичної відповідальності.
У зв’язку з цим, ми пропонуємо спочатку визначити специфічні риси
адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, і лише після цього
сформулювати його визначення.
Проведені нами дослідження та узагальнення дозволили виділити кілька
таких специфічних ознак, які мають не лише теоретичне, але й суто практичне
значення:
По-перше, корупція це – комплексне соціальне явище, а не просто
протиправне діяння. Як справедливо з даного приводу зауважують деякі науковці,
«корупція – це системне соціальне явище, а тому корупційні правопорушення не
існують ізольовано від інших соціальних явищ, а органічно пов'язані з ними [30,
с. 81].
По-друге,

корупцію

не

слід

ототожнювати

із

корупційними

правопорушеннями та правопорушеннями, пов’язаними з корупцією. Перші два
поняття співвідносяться як загальне та конкретне, ціле та частина; перше та третє
поняття – як різні правові категорії, що мають одну сферу застосування.
По-третє, з правової точки зору правопорушення, пов’язане з корупцією – це
збірне поняття [28, с. 67], яке охоплює сукупність різних за характером та ступенем

30
суспільної небезпеки, але єдиних за своєю суттю взаємопов’язаних правопорушень,
за які може наставати не лише адміністративна, але й кримінальна, дисциплінарна
та/або цивільно-правова відповідальність [222, с. 67]. Це означає, що проблема
розмежування різних видів відповідальності за такі правопорушення завжди буде
актуальною.
По-четверте, адміністративна відповідальність настає за діяння, які не містять
ознак корупції, тобто за порушення антикорупційних вимог, які визначені в
Законі 2014 р. Тому, якщо в результаті адміністративного провадження в діях особи
будуть встановлені ознаки корупції, до неї необхідно застосовувати інші санкції, а
не адміністративні стягнення.
По-п’яте, до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані
з корупцією, може бути притягнуто не будь-яку особу, а лише чітко встановлене
коло осіб [17, с. 56; 223, с. 308], перелік яких зазначеною у ч. 1 ст. 3 Закону 2014 р.
(більш детально про систему суб’єктів таких правопорушень і місце в ній суддів
піде мова нижче).
Отже, на підставі аналізу наведених вище загальних та спеціальних ознак
адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, ми можемо
сформулювати таке його визначення: вчинене спеціальним суб’єктом протиправне,
винне діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені чинним
законодавством антикорупційні вимоги, заборони та обмеження, а також
створює умови для корупції, за яке законом передбачено кримінальну,
адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.
1.2. Суддя як суб’єкт адміністративної відповідальності за правопорушення,
пов’язані з корупцією
Розробка та реалізація будь-яких заходів, спрямованих на протидію корупції,
вимагає, в першу чергу, визначення кола осіб, на які вони мають бути спрямовані. Й
інститут адміністративної відповідальності за порушення антикорупційного
законодавства не є винятком. Чітке та однозначне визначення кола суб’єктів
адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, – це
основна передумова реалізації принципу невідворотності покарання. Саме тому,
даному питанню необхідно приділити підвищену увагу.
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Розпочинаючи аналіз адміністративно-правового статусу суддів, як суб’єктів
адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, в
першу чергу необхідно звернутись до фундаментальних постулатів, одним із яких,
у цьому випадку, виступає категорія «суб’єкт адміністративного правопорушення».
Як відомо, чинний на сьогодні КУпАП не дає офіційного визначення терміна
«суб’єкт адміністративного правопорушення», а саме це поняття вживає лише в
примітках до кількох статей Загальної частини [64]. Водночас, опосередковано про
суб’єкт проступку згадується в цілій низці положень кодексу, дослівне тлумачення
яких дозволяє нам назвати декілька його характерних рис: 1) це завжди фізична
осудна особа; 2) яка досягла певного віку (за загальним правилом, це 16 років);
3) саме ця особа вчинила правопорушення, тобто виконала описаний в законі склад
адміністративного проступку.
Вище, нами були наведені загальні ознаки, які характерні всім без винятку
суб’єктам адміністративного правопорушення. Водночас, за цілою низкою статей
Загальної частини КУпАП до адміністративної відповідальності можна притягнути
лише осіб, що володіють визначеними специфічними якостями. У даному випадку,
мова йде про спеціальні та особливі ознаки суб’єкта адміністративного
правопорушення. При цьому, якщо перші слугують додатковими характеристиками
правопорушника та допомагають правильно кваліфікувати протиправне діяння, то
особливі

–

випливають

на

процедуру

притягнення

правопорушника

до

відповідальності, або ж враховуються під час накладання адміністративного
стягнення чи застосування іншого заходу впливу [45, с. 84; 76, с. 288].
Екстраполяція наведених вище постулатів в наше дослідження дозволила нам
зробити два важливих висновки:
По-перше, всі адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією (глава
13-А КУпАП), вчиняються виключно спеціальними суб’єктами. При цьому для
кожного адміністративного проступку такі суб’єкти є різними, що випливає з
аналізу приміток до відповідних статей.
По-друге, судді, у зв’язку зі своїм особливим статусом, відносяться до
особливих суб’єктів адміністративної відповідальності. Зокрема, до них не можна
застосовувати більшість заходів забезпечення провадження в справах про
адміністративні правопорушення, а також більшість адміністративних стягнень;
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певні особливості характерні також і для провадження в справах про
адміністративні правопорушення, вчинені суддями тощо.
Зроблені нами висновки є базовими й такими, що визначають характер і
спрямованість нашого подальшого дослідження. На їх основі ми спробуємо дати
комплексну

характеристику

адміністративно-правовому

статусу

судді,

як

особливого суб’єкта адміністративних правопорушень, а також як спеціального
суб’єкта адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією.
У першу чергу, варто зауважити, що в примітках до більшості статей глави
13-А КУпАП (Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією) містяться
посилання на Закон України «Про запобігання корупції». Зокрема, зазначається, що
суб’єктами відповідних правопорушень є особи, що зазначені у пунктах 1, 2
частини першої статті 3 вказаного Закону. Перелік таких осіб – досить широкий, і з
прийняттям чергового антикорупційного закону помітно розширюється. Ми не
будемо перераховувати всіх осіб, на яких поширюється дія цього Закону, а лише
назвемо тих, хто має безпосереднє відношення до судової гілки влади.
Отже, за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, до
адміністративної відповідальності можуть бути притягнуті такі уповноважені на
виконання функцій держави представники судової системи (підпункт «г» пункту 1
ч. 1 ст. 3 Закону [156]): 1) судді КСУ; 2) інші професійні судді; 3) члени,
дисциплінарні інспектори ВККСУ; 4) службові особи секретаріату ВККСУ;
5) Голова, заступник Голови, секретарі секцій ВРЮ; 6) інші члени ВРЮ; 7) народні
засідателі і присяжні (під час виконання ними цих функцій).
Вчинення корупційних правопорушень перерахованими вище особами
негативно впливає на імідж судової гілки влади, знижує рівень довіри громадян до
судової системи, породжує зневіру громадян у можливість захисту порушених прав
чесним, незалежним і справедливим судом. Водночас, визначені нами вище
характерні риси спеціального та особливого суб’єкта властиві лише для перших
двох категорій, що пов’язано, в першу чергу, із специфікою виконуваних ними
функцій, а також з особливим правовим статусом. При цьому предметом нашого
дослідження судді КСУ не охоплюються, а тому, нижче ми зупинимось на
характеристиці

особливостей

адміністративної

відповідальності

за
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правопорушення, пов’язані з корупцією, які вчиняються лише професійними
суддями.
Розпочинаючи дослідження адміністративно-правового статусу судді, як
особливого суб’єкта адміністративної відповідальності за правопорушення,
пов’язані з корупцією, в першу чергу необхідно проаналізувати його визначення та
характерні риси.
На сьогодні поняття «суддя» має чітко визначене офіційне законодавче
закріплення. Так, згідно ч. 1 ст. 52 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,
суддею є громадянин України, який відповідно до Конституції України та
зазначеного Закону призначений чи обраний суддею, займає штатну суддівську
посаду в одному з судів України і здійснює правосуддя на професійній основі [186].
Важливо, що всі судді в Україні мають єдиний статус незалежно від місця
суду в системі судів загальної юрисдикції чи адміністративної посади, яку суддя
обіймає в суді. Це означає, що всі судді в однаковій мірі несуть й адміністративну
відповідальність, у тому числі, за правопорушення, пов’язані з корупцією.
Водночас, як спеціальні суб’єкти адміністративного правопорушення, судді
наділені цілою низкою специфічних ознак, що відрізняють їх від інших носіїв
державної влади. Зокрема, основними з них є суддівська незалежність, суддівська
недоторканість, незмінюваність суддів, імунітет суддів, специфічний характер
дисциплінарної відповідальності суддів, а також ще ціла низка гарантій їх
діяльності [22, с. 85; 213, с. 388]. Нижче пропонуємо розглянути їх більш детально.
У першу чергу, коли виникає питання притягнення судді до адміністративної
відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, найбільш складними
виявляється питання про співвідношення адміністративної відповідальності судді та
його незалежності. Як свідчить аналіз результатів проведеного нами опитування,
поняття незалежності суддів та їх відповідальності сприймаються як протилежні:
посилення відповідальності суддів неминуче розцінюється як тиск, замах на їхню
незалежність [91]. При цьому на боці незалежності традиційно виступають самі
судді, більшість з яких (67 %) переконана, що посилення адміністративної
відповідальності суддів, а також скасування встановлених чинним законодавством
гарантій

недоторканості

суддів

при

притягненні

їх

до

адміністративної

відповідальності слід розцінювати як невиправдане обмеження суддівської
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незалежності. Водночас, на необхідності обмеження суддівської незалежності при
притягненні суддів до адміністративної відповідальності за правопорушення,
пов’язані з корупцією, наполягає громадськість, що прагне неупередженого,
об’єктивного та справедливого правосуддя. Так, 67 % опитаних нами юристів, 81 %
учасників

судових

процесів

та

63 %

пересічних

громадян

вважає,

що

адміністративна відповідальність суддів є дієвим засобом боротьби з суддівською
вседозволеністю і безкарністю.
На нашу думку, суддівська незалежність й адміністративна відповідальність
суддів – це два тісно пов’язані між собою інститути, розвиток яких завжди має
відбуватись комплексно та взаємоузгоджено. При цьому необхідно враховувати, що
послаблення

адміністративної

відповідальності

суддів

неминуче

породжує

суддівську безкарність і свавілля; зловживання суддями своїм особливим статусом
у позаслужбовій діяльності [41, с. 114]; порушення права громадян на захист [219];
падіння рівня суспільної довіри до судової гілки влади тощо. І, навпаки, скасування
або ж послаблення тих чи інших елементів суддівської незалежності при
притягненні суддів до адміністративної відповідальності може бути використане як
засіб розправи над неугодними суддями, вчинення на них незаконного тиску з
метою ухвалення неправосудного рішення тощо.
То що ж таке суддівська незалежність та яким чином вона повинна
співвідноситись з інститутом адміністративної відповідальності суддів за
правопорушення, пов’язані з корупцією?
Основним нормативно-правовим актом, що закріплює вихідні засади
суддівської незалежності, є Конституція України, в ст. 126 якої зазначається:
«вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється»; «суддя не може бути без згоди
Верховної

Ради

України

затриманий

чи

заарештований

до

винесення

обвинувального вироку судом». Серед підстав звільнення судді із займаної посади,
серед іншого, вказано: порушення суддею вимог щодо несумісності; порушення
суддею присяги; набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього [79].
Більш детально принцип незалежності суддів прописано в ст. 48 Закону
України «Про судоустрій і статус суддів», у якій зазначається: «суддя у своїй
діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного
впливу, тиску або втручання; «суддя здійснює правосуддя на основі Конституції і
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законів України, керуючись при цьому принципом верховенства права»;
«втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя забороняється і тягне за
собою відповідальність, установлену законом»; «при прийнятті нових законів або
внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу
визначених Конституцією України гарантій незалежності судді» [186].
В ч. 4 аналізованої статті закріплена система гарантій незалежності суддів.
Оскільки обмежений обсяг дослідження не дозволяє нам детально проаналізувати
їх усі, пропонуємо зупинитись на характеристиці лише тих, що мають пряме
відношення до адміністративної відповідальності суддів за правопорушення,
пов’язані з корупцією. Отже, незалежність суддів забезпечується: особливим
порядком притягнення його до відповідальності та звільнення; недоторканністю та
імунітетом судді; незмінюваністю судді; забороною втручання у здійснення
правосуддя; визначеними законом засобами забезпечення особистої безпеки судді,
членів його сім’ї, майна, а також іншими засобами їх правового захисту [23, с. 46;
129; 134; 186; 212].
В аспекті нашого дослідження особливу зацікавленість викликає така
гарантія незалежності суддів, як суддівська недоторканість та імунітет. Як
справедливо зауважують деякі науковці, суддівська недоторканість є одним із
елементів правового статусу судді, додатковою гарантією, що доповнює загальні
конституційні гарантії права кожної людини на особисту недоторканність й
обумовлена покладанням на суддів здійснення цілого ряду публічних функцій –
насамперед

щодо

вирішення

правових

конфліктів,

які

виникають

у

суспільстві [207].
Водночас, в адміністративно-деліктному процесі суддівський імунітет має
обмежений характер і, у зв’язку з цим, практично втрачає своє первісне значення.
Так, вимушені констатувати, що з усього переліку законодавчих положень, про
імунітет суддів від адміністративної відповідальності згадується лише в ч. 2 ст. 49
Закону «Про судоустрій і статус суддів», згідно якої «суддя, затриманий за
підозрою у вчиненні діяння, за яке встановлена кримінальна чи адміністративна
відповідальність, повинен бути негайно звільнений після з’ясування його особи.
Суддя не може бути підданий приводу чи примусово доставлений до будь-якого
органу чи установи, крім суду» [186]. Що стосується КУпАП, то про особливий
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статус суддів і, у зв’язку з цим, винятки із загальної процедури притягнення їх до
відповідальності у ньому взагалі не згадується.
Таке відношення законодавця до основної гарантії незалежності суддів
обумовило існування різноманітних, іноді, кардинально протилежних, точок зору
на її призначення та роль у функціонуванні судової гілки влади. То у чому ж
полягає цінність суддівського імунітету від переслідування за адміністративні
правопорушення? Нижче, спробуємо проаналізувати це питання з різних ракурсів.
Гарантувавши суддям недоторканість, законодавець, у першу чергу, мав на
меті захистити їх від незаконного впливу та тиску, створивши тим самим належні
умови для неупередженого й об’єктивного вирішення ними судових справ. Однак,
як свідчить аналіз останніх публікацій в засобах масової інформації, на практиці
гарантії суддівської недоторканості все частіше стають предметом зловживань з
боку несумлінних суддів. Так, прикриваючись імунітетом, судді перешкоджають
поліцейським правильно оформляти адміністративні матеріали, відмовляються від
проведення особистого огляду та огляду речей і транспортних засобів, умисно
ухиляються від явки на розгляд адміністративної справи, а іноді, навіть вчиняють
злісну непокору та активний опір правоохоронцям [98; 116; 209].
Таким чином, сьогодні суддівський імунітет все частіше використовується не
як засіб захисту від незаконного випливу та тиску на суддів, а як спосіб уникнення
адміністративної відповідальності, і, в першу чергу, за правопорушення, пов’язані з
корупцією. Як справедливо підкреслюється на сторінках юридичної літератури, «на
сьогодні

механізм

притягнення

до

відповідальності

за

адміністративні

правопорушення осіб, які мають статус судді, взагалі не діє» [126, с. 59]. Саме через
значну кількість зловживань суддівський імунітет розцінюється громадськістю не
як гарантія їх незалежності, а як об’єктивно невиправданий привілей. На цьому,
зокрема, наголошує 42 % опитаних нами юристів, 61 % учасників судових процесів
та 66 % пересічних громадян.
Саме тому, останнім часом на сторінках юридичної літератури все частіше
з’являються пропозиції обмежити суддівську недоторканість, зробивши її
виключно функціональною, тобто поширити на період здійснення ними
судочинства [126,

с. 60],

або

ж

взагалі

скасувати

імунітет

суддів

від

адміністративної відповідальності, а також від адміністративного затримання та
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приводу [8, с. 25]. До-речі, така позиція цілком узгоджується із міжнародною
практикою. Так, наприклад, жодних винятків із процедури притягнення суддів до
відповідальності не передбачено в законодавстві таких європейських країн, як
Німеччина, Франція, Італія та Іспанія [123, с. 8]. Як зазначають експерти, додаткові
гарантії недоторканності суддів більш притаманні східноєвропейським країнам, «у
яких повага до суддів та їхньої незалежності ще не так глибоко укорінена» [25].
Також, про обов’язок суддів нести відповідальність в загальному порядку за
протиправні дії, вчинені ними поза межами виконання суддівських обов'язків, і
звільнення їх від такої відповідальності у разі ненавмисних правопорушень під час
виконання своїх функцій, – наголошує Консультативна рада європейських суддів у
своєму Висновку № 3(2002) щодо принципів та правил, які регулюють професійну
поведінку

суддів,

зокрема

питання

етики,

несумісної

поведінки

та

безсторонності [114].
Водночас, ідея обмеження, а тим більше скасування суддівського імунітету
прямо суперечать офіційно висловленій позиції, причому, самими ж суддями. Так,
Конституційний Суд України у своєму висновку по справі № 1-35/2001, а також у
рішенні по справі № 1-1/2004 підкреслює, що «недоторканність суддів пов’язана з
виконанням ними важливих державних функцій, тому відповідно до Конституції
України і міжнародно-правових зобов’язань України не може розглядатися як
гарантія їх безкарності. Суддівська недоторканність має публічно-правове
призначення,

оскільки

покликана

забезпечити

здійснення

правосуддя

неупередженим, безстороннім і справедливим судом» [26; 195].
Нещодавно, Конституційний Суд України знову підтвердив висловлену ним
раніше позицію щодо суддівської недоторканості. Зокрема, у своєму висновку № 1в/2012, обґрунтовуючи рішення про визнання неконституційними положення
законопроекту про внесення змін до статей 80, 105, 126, 149 Конституції України
(реєстр. № 10530), які були спрямовані на скасування інституту недоторканності
суддів судів загальної юрисдикції та Конституційного Суду України, він наголосив,
що

«скасування

такої

гарантії

правосуддя,

як

недоторканність

суддів,

опосередковано може призвести до обмеження права на судовий захист,
гарантованого ст. 55 Конституції України, і спрямоване на обмеження прав і свобод
людини». Також, було підкреслено, що «держава і суспільство, висуваючи до

38
суддів та їх професійної діяльності високі вимоги, повинні, в свою чергу,
забезпечити їм відповідні додаткові гарантії належного здійснення правосуддя [27].
До-речі, більшість опитаних нами представників судової системи (79 %)
також заперечує саму ідею обмеження недоторканності суддів, оскільки вважає, що
суддівський імунітет є однією з основних гарантій забезпечення їх незалежності, а
тому, його гарантії необхідно посилити.
Існує також третій, альтернативний, підхід. Його прихильники вважають, що
судді мають в обов’язковому порядку відповідати за будь-які адміністративні
правопорушення. Однак, така відповідальність має бути не адміністративною, а
дисциплінарною.
Так, наприклад, деякі науковці, аналізуючи проблемні питання юридичної
відповідальності
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доходять

висновку,

дисциплінарної

відповідальності

за

адміністративної

відповідальності,

є

що

«притягнення

адміністративні
більш

судді

проступки,

доцільним,

коректним

до

замість
та

не

принизливим для судді» [24, с. 158]. У загальних рисах, наведені ними аргументи на
користь такого висновку зводяться до наступного: 1) гарантії незалежності суддів
знижуються вже самою процедурою адміністративної відповідальності, оскільки
вона не виключає певної процесуальної участі посадових осіб різних державних
органів та не створює перепон для провокацій та тиску на суддів; 2) механізм
адміністративної відповідальності судді на загальних підставах не запобігає
необґрунтованому

звільненню

судді-правопорушника

від

адміністративної

відповідальності з оголошенням усного зауваження, що ставить його у становище
боржника перед відповідною посадовою особою; 3) з професійно-етичної точки
зору неприпустимою є сама ситуація, коли суддя, який накладає адміністративне
стягнення, сам був притягнутий до адміністративної відповідальності; 4) зажди
залишається ризик паралельного притягнення судді ще й до дисциплінарної
відповідальності, оскільки більшість адміністративних проступків ганьблять суддю
та авторитет судової влади [24, с. 159; 57, с. 447; 206, с. 102].
У зв’язку з цим, деякі науковці пропонують взагалі відмовитись від практики
притягнення суддів до адміністративної відповідальності за всі без винятку
адміністративні правопорушення, передати функції контролю за такими вчинками
суддів від органів виконавчої, до органів судової влади, а складений
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адміністративний протокол надсилати до відповідних дисциплінарних органів для
подальшого використання його вже в дисциплінарному провадженні [134, с. 140;
207].
На нашу думку, питання трансформації адміністративної відповідальності
суддів у дисциплінарну є більш складним, ніж здається на перший погляд. При його
вирішенні необхідно звернути увагу принаймні на дві його складові проблеми:
перша

–

стосується

принципових

відмінностей

між

адміністративним

і

дисциплінарним провадженням; друга – в необхідності розмежування існуючих
вже сьогодні суперечностей між цими інститутами. Нижче, пропонуємо власний
погляд на означені проблеми.
Повністю відмовитись від адміністративної відповідальності суддів і
замінити

її

на

дисциплінарну

перешкоджають

відмінності

між

адміністративним і дисциплінарним провадженням. До найбільш принципових
ми можемо віднести:


Мета. Адміністративне стягнення є мірою відповідальності і

застосовується

з

метою

виховання

особи,

яка

вчинила

адміністративне

правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а
також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником,
так і іншими особами (ст. 23 КУпАП [64]), тоді як дисциплінарне стягнення
накладається з метою зміцнення законності та дисципліни в діяльності суддів,
підвищення їх фахової підготовки, рівня культури та суддівської етики [121, с. 336].
Основне призначення адміністративної відповідальності полягає в покаранні
правопорушника

за

вчинений

ним

проступок,

тоді

як

дисциплінарна

відповідальність має переважно превентивне, виховне значення [51, с. 60; 132].
Таким чином, стає очевидним, що при вчиненні суддями більшості
адміністративних

проступків,

передбачені

чинним

законодавством

заходи

дисциплінарної відповідальності виявляться малоефективними й навряд чи
забезпечать відновлення порушених правовідносин. Як справедливо з даного
приводу

зауважує

В.В. Паришкура,

заміна

адміністративних

стягнень

на

дисциплінарні «порушує один із основних принципів адміністративного права –
принцип «відповідності провини і покарання», що в свою чергу може стати
підґрунтям нігілістичних тенденцій у державі» [126, с. 62].
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Компетентність органів, які здійснюють провадження. В главі 17


КУпАП

закріплено

компетенцію

органів

державної

влади

та

місцевого

самоврядування, їх посадових і службових осіб щодо розгляду та вирішення справ
про адміністративні правопорушення. На сьогодні таких органів нараховується
близько п’ятдесяти і компетенція між ними розподіляється, в першу чергу, з
урахуванням специфіки порушених правовідносин [64]. Згідно ст. 94 Закону
України «Про судоустрій і статус суддів», дисциплінарне провадження щодо судді
здійснюють лише два органи – ВККСУ (щодо суддів місцевих та апеляційних
судів) та ВРЮ (щодо суддів вищих спеціалізованих судів та суддів ВСУ) [186]. Як
видно з аналізу адміністративно-правового статусу зазначених органів, їх склад
комплектується спеціалістами вузького профілю, а тому виникає сумнів у їх
спроможності професійно та всебічно розглянути більшість дійсно специфічних
категорій справ про адміністративні правопорушення та накласти справедливе
стягнення на суддю-правопорушника.
Ще одна проблема криється в тому, що на сьогодні функції притягнення
суддів до дисциплінарної відповідальності належать відразу двом різним за своїм
правовим статусом, структурою та складом дисциплінарним органам. Як наслідок,
вже

зараз

сформувалась

абсолютно

різна

практика

накладення

ними

дисциплінарних стягнень на суддів за одні і ті ж дисциплінарні проступки [88,
с. 69]. А якщо на ці органи будуть покладені ще й функції розгляду та вирішення
справ про адміністративні проступки, то полярність прийнятих ними рішень може
набути загрозливих масштабів. До-речі, на сьогодні в Європі відсутні країни, у яких
питання відповідальності суддів були віднесені до повноважень кількох
структур [99, с. 99]. Ми вважаємо такий підхід абсолютно справедливим, а тому
наполягаємо на його імплементації в національне законодавство.


Стягнення. Згідно ст. 24 КУпАП, за вчинення адміністративних

правопорушень на суддю може бути накладено одне з таких стягнень:
1) попередження; 2) штраф; 3) штрафні бали; 4) оплатне вилучення предмета, який
став

знаряддям

вчинення

або

безпосереднім

об'єктом

адміністративного

правопорушення; 5) конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або
безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержаних
внаслідок

вчинення

адміністративного

правопорушення;

6) позбавлення
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спеціального права (права керування транспортними засобами, права полювання);
7) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;
8) громадські роботи; 9) виправні роботи; 7) адміністративний арешт [64]. Згідно
ст. 97 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», до суддів може
застосовуватися дисциплінарне стягнення у виді: 1) попередження; 2) догани;
3) суворої догани; 4) тимчасового (від одного до шести місяців) відсторонення від
здійснення правосуддя; 5) переведення судді до суду нижчого рівня; 6) висновку
про направлення рекомендації до ВРЮ для вирішення питання щодо внесення
подання про звільнення судді з посади з підстав порушення присяги [186].
В Особливій частині КУпАП чітко визначено, які саме адміністративні
стягнення можуть бути накладені за кожне конкретне правопорушення. У випадку
накладення дисциплінарних стягнень така конкретика відсутня: ч. 1 ст. 97 містить
лише загальні правила накладення деяких із них. При цьому уже зараз можна
почути цілу низку нарікань як від громадян, які скаржаться на суддів, так і від
самих суддів, про необґрунтоване, необ’єктивне та несправедливе накладення
дисциплінарних стягнень [82; 131, с. 15]. Так, більшість опитаних нами суддів
(61 %) вважає, що на сьогодні дисциплінарні органи накладають на суддів більш
суворі дисциплінарні стягнення, які явно не відповідають характеру та тяжкості
вчиненого проступку. Водночас, більшість опитаних нами учасників судових
процесів (75 %) та пересічних громадян (54 %) навпаки, підкреслюють підвищену
лояльність дисциплінарних органів до суддів при притягненні їх до дисциплінарної
відповідальності. Що стосується фахівців у галузі права, то більшість із них (77 %),
і з цим варто погодитись, називають закріплений нині інститут дисциплінарної
відповідальності суддів вибірковим і таким, що дозволяє застосовувати до суддів
різні санкції за однакові проступки.
Ще більше занепокоєння викликає відсутність чітко сформульованих у
чинному

законодавстві

підстав

для

застосування

найбільш

сурового

дисциплінарного стягнення – звільнення судді з посади з підстав порушення
присяги [19; 133, с. 120]. На сьогодні такою підставою найчастіше є «вчинення дій,
що порочать звання судді і можуть викликати сумнів у його об’єктивності,
неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності судових органів».
Європейський суд з прав людини з даного приводу зауважив: «практично будь-який
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проступок судді, вчинений у будь-який час упродовж його кар’єри, може бути
інтерпретованим за бажанням дисциплінарного органу як достатня фактична
підстава для дисциплінарного звинувачення у «порушенні присяги» і мати
наслідком звільнення судді з посади» [193]. Очевидно, що у випадку трансформації
адміністративної відповідальності в дисциплінарну ризик неправомірного тиску на
суддів шляхом погрози звільнення з посади може зрости в рази, оскільки за будьякий адміністративний проступок суддя ризикує бути позбавлений суддівської
мантії.


Строки. Ст. 38 КУпАП встановлює наступні строки накладення

адміністративного стягнення: не пізніш як через два місяці з дня вчинення
правопорушення, а при триваючому правопорушенні – не пізніш як через два місяці
з дня його виявлення; якщо справа підвідомча суду (судді), термін накладення
стягнення збільшується ще на один місяць; за вчинення деяких категорій
правопорушень, у тому числі пов’язаних із корупцією, стягнення може бути
накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох років з
дня його вчинення; у разі закриття кримінального провадження, але за наявності в
діях порушника ознак адміністративного правопорушення, стягнення може бути
накладено не пізніш як через місяць з дня прийняття рішення про закриття
кримінального провадження [64]. Згідно ст. 96 Закону України «Про судоустрій і
статус суддів», дисциплінарне стягнення до судді застосовується не пізніше трьох
років із дня вчинення проступку без урахування часу тимчасової непрацездатності
або перебування судді у відпустці [186]. Як бачимо, строки накладення
адміністративних і дисциплінарних стягнень суттєво відрізняються, і ця різниця
може бути використана як засіб незаконного тиску на суддів з метою схилення їх до
ухвалення неправосудного рішення, або ж як засіб помсти за уже прийняті рішення.
Звісно, проаналізовані нами вище відмінності не розкривають у повній мірі
всю різницю між адміністративною і дисциплінарною відповідальністю суддів.
Однак, їх більш ніж достатньо для висновку про недоцільність трансформації двох
абсолютно різних за своєю правовою природою та призначенням видів юридичної
відповідальності суддів.
В рамках порівняльного аналізу адміністративної та дисциплінарної
відповідальності суддів, варто звернути увагу ще на одну проблему: необхідність
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врегулювання існуючих сьогодні суперечностей між цими інститутами.
Зважаючи на предмет нашого дослідження, це питання є особливо актуальним,
скільки більшість із таких суперечностей в тій чи іншій мірі торкаються
відповідальності суддів за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення.
Так, проаналізувавши підстави дисциплінарної відповідальності суддів, які
закріплені в ч. 1 ст. 92 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», ми
виділили відразу декілька положень, які прямо, або в одній із можливих
інтерпретацій, дублюють норми глави 13-А КУпАП. Зокрема, це:


«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» (п. 5). Ця підстава частково
охоплюється складом адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 172-8
КУпАП – «Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з
виконанням службових повноважень».


«Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Ради суддів України

про реальний чи потенційний конфлікт інтересів судді» (п.7). Ця підстава фактично
охоплюється складом адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 172-7
КУпАП – «Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів».

особи,

«Неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації
уповноваженої

на

виконання

функцій

держави

або

місцевого

самоврядування, в порядку, встановленому законодавством у сфері запобігання
корупції» (п. 9). Ця підстава фактично охоплюється складом адміністративного
правопорушення, передбаченого. ст. 172-6 КУпАП – «Несвоєчасне подання без
поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування».


«Зазначення в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій

держави або місцевого самоврядування, завідомо неправдивих відомостей або
умисне незазначення відомостей, передбачених законодавством» (п. 10). Ця
підстава частково охоплюється складом адміністративного правопорушення,
передбаченого ч. 4 ст. 172-6 КУпАП – «Подання завідомо недостовірних
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відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування», а частково – ККУ.


«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» (п. 11). Ця підстава частково
охоплюється складом адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 172-5
КУпАП – «Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання
подарунків» [64; 186].
Як бачимо, за одні і ті ж самі діяння законодавець передбачив для суддів
відразу два види відповідальності – адміністративну та дисциплінарну. У цілому,
такий підхід не суперечить ст. 61 Конституції України, яка забороняє двічі
притягувати одну і ту ж особу до юридичної відповідальності одного виду за одне й
те саме правопорушення. Також, він уже тривалий час успішно застосовується в
більшості правоохоронних органах. Водночас, спосіб його закріплення в Законі
України «Про судоустрій і статус суддів» викликає цілу низку зауважень.
У першу чергу, ми негативно розцінюємо сам факт віднесення перерахованих
вище положень до підстав дисциплінарної відповідальності суддів. Так, в найбільш
загальному вигляді під дисциплінарним правопорушенням необхідно розуміти
протиправне, винне порушення особою службової дисципліни. Відповідно,
дисциплінарне стягнення накладається з метою зміцнення законності та дисципліни
в діяльності суддів, підвищення їх фахової підготовки, рівня культури та
суддівської етики. Разом з тим, перераховані в п.п. 5, 7, 9, 10, 11 ч. 1 ст. 92 Закону
України «Про судоустрій і статус суддів» дії суддів не можна трактувати як
невиконання ними своїх службових обов’язків, а тому їх не можна відносити і до
підстав дисциплінарної відповідальності суддів.
Також, особливе занепокоєння викликає можливість двоякого трактування
одних і тих самих положень різними правозастовчими органами. Так, згідно ст. 221
КУпАП, розгляд адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією,
відноситься до компетенції районних, районних у місті, міських чи міськрайонних
судів (суддів) [64], тоді як дисциплінарні провадження щодо судді здійснюють
ВККСУ та ВРЮ (ст 94 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» [186]). У
зв’язку з цим, цілком ймовірною може стати ситуація, коли в умовах протистояння,
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внутрішніх чи зовнішніх конфліктів, в тому числі особистого характеру, за одне і те
ж саме діяння суддя може бути притягнутий, наприклад, до дисциплінарної
відповідальності, а від адміністративної – звільнений, чи навпаки.
На нашу думку, проаналізовані вище непослідовності та суперечності в
чинному законодавстві значно підвищують ризик ухвалення протилежних рішень з
одного і того ж питання різними правозастосовними органами й можуть бути
використані як засіб незаконного тиску на суддів, а також як засіб ухилення самих
суддів від відповідальності. У зв’язку з цим, ми пропонуємо внести зміни до Закону
України «Про судоустрій і статус суддів», виключивши з нього в п.п. 7, 9, 10, 11 ч. 1
ст. 92.
Такий підхід видається найбільш оптимальним з кількох причин. По-перше,
при такому підході справи про правопорушення, пов’язані з корупцією,
вирішуватимуться більш кваліфіковано, тому що судді, до компетенції яких
віднесено їх розгляд, володіють більшим рівнем кваліфікації. По-друге, при такому
підході у більшій мірі забезпечуються процесуальні права особи, оскільки
законодавчо

встановлена

процедура

притягнення

до

адміністративної

відповідальності має суттєві переваги перед процедурою дисциплінарного
провадження.

По-третє,

такий

підхід

дозволить

забезпечити

єдність

правозастосовної практики, оскільки і судді, й інші особи, які вчинили
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, знаходитимуться в
однаковому процесуальному становищі. І, головне – такий підхід в жодному разі не
перешкоджає притягненню судді ще й до дисциплінарної відповідальності за
вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією. Так, в п. 15 ч. 1 ст. 92 Закону
України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено таку узагальнену підставу
притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, як «визнання судді винним
у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з
корупцією, у випадках, установлених законом».
Таким чином, у випадку реалізації запропонованого нами варіанту, матимемо
наступний алгоритм дій у разі вчинення суддею правопорушення, пов’язаного з
корупцією: спочатку суддя притягується до адміністративної відповідальності і на
нього накладаються стягнення, передбачені відповідною статтею КУпАП; потім,
матеріали передаються до відповідного дисциплінарного органу який притягує
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суддю до дисциплінарної відповідальності, але лише у випадку, якщо виявить в
його діях ознаки порушення службової дисципліни.
Проаналізувавши наведені позиції, чинне національне та міжнародне
законодавство, а також думки науковців, міжнародних експертів та опитаних нами
респондентів, ми можемо зробити цілу низку практичних висновків.
По-перше, на сьогодні питання суддівської недоторканності при притягненні
суддів до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з
корупцією, не стоїть так гостро, як, наприклад, при притягненні їх до кримінальної
відповідальності [92, с. 36]. В першу чергу, це обумовлено тим, що більшість норм
Конституції України та Закону «Про судоустрій і статус суддів», які закріплюють
інститут недоторканості суддів, захищають останніх саме від необґрунтованого
кримінального

переслідування.

Що

стосується

притягнення

суддів

до

адміністративної відповідальності, то жодних винятків чинне законодавство не
передбачає: судді несуть адміністративну відповідальність на загальних підставах, на
відміну, наприклад, від військовослужбовців, правоохоронців тощо [18; 124, с. 65].
Певні відмінності характерні лише для процедури та умов притягнення їх до
адміністративної відповідальності, що обумовлено особливим статусом суддів [115;
200].
По-друге, окреслена вище ситуація не влаштовує ані громадськість, ані самих
представників судової системи, які постійно пропонують різноманітні варіанти її
розв’язання [80; 214]. При цьому всі обґрунтовані точки зору умовно можна
об’єднати в три підходи. Представники першого пропонують взагалі скасувати
інститут суддівського імунітету від адміністративної відповідальності й змусити
суддів відповідати за адміністративні правопорушення на рівні з іншими
громадянами. Представники другого, наголошуючи на особливій ролі суддівського
імунітету в забезпеченні незалежності суддів, навпаки, пропонують посилити
гарантій недоторканості суддів іноді, аж до встановлення повного імунітету від
адміністративної відповідальності. Представники третього підходу наголошують на
доцільності

трансформації

адміністративної

дисциплінарну з усіма послідуючими

відповідальності

наслідками:

суддів

в

залучення відповідних

дисциплінарних органів, застосування дисциплінарної процедури, накладення
дисциплінарних стягнень тощо.
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На нашу думку, жоден із запропонованих вище підходів є неприйнятним, і
проаналізовані

нами

вище

специфічні

особливості

адміністративної

відповідальності суддів за правопорушення, пов’язані з корупцією, яскраво
підтверджує такий висновок. На сьогодні не можна повністю відмовитись від
суддівського імунітету від адміністративної відповідальності, оскільки це негативно
позначиться на рівні незалежності суддів, слугуватиме ще одним елементом в і так
значному арсеналі важелів незаконного впливу та тиску на судову систему.
Водночас, недопустимим є також встановлення повного імунітету суддів від
адміністративної

відповідальності,

антикорупційних

механізмів,

оскільки

дієвість

яких

в

такому

випадку

забезпечується

більшість

нормами

саме

адміністративного законодавства, фактично втратять свою силу в судовій системі,
збільшивши і без того високий рівень її корумпованості. Трансформація
адміністративної відповідальності в дисциплінарну теж не дозволить вирішити всі
проблеми, в першу чергу, через значні процедурні відмінності між даними видами
проваджень.
На нашу думку, в даній ситуації найбільш обґрунтованим є комплексний
підхід, який об’єднує сильні сторони кожного з проаналізованих вище підходів.
Його сутність зводиться до таких основних постулатів:


Судді мають нести адміністративну відповідальність на рівні з іншими

громадянами, але лише за деякі адміністративні правопорушення. Так, згідно
рекомендацій експертів щодо зміцнення суддівської незалежності та підзвітності,
що були презентовані у рамках професійної дискусії на тему «Захист верховенства
права», притягнення до відповідальності суддів можливе виключно за корупційні
діяння, виконання зовнішніх вказівок та інструкцій, а також за грубі порушення
фундаментальних прав людини [15].


За решту адміністративних правопорушень судді мають нести

дисциплінарну відповідальність. До речі, така практика вже давно відома
адміністративному законодавству. Так, наприклад, у зв’язку із особливостями
спеціального правового статусу, загальний режим притягнення до адміністративної
відповідальності не застосовується до військовослужбовців, військовозобов'язаних і
резервістів під час проходження зборів, а також до осіб рядового і начальницького
складів Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного
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захисту і Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,
поліцейських (ст. 15 КупАП).


Процедура притягнення суддів до адміністративної відповідальності

має передбачати деякі винятки та обмеження що обумовлено, в першу чергу,
особливим правовим статусом суддів [90]. Зокрема, такі винятки мають
стосуватись: 1) застосування деяких запобіжних заходів (в першу чергу,
адміністративного затримання, особистого огляду, огляду речей та документів);
2) деяких правил провадження в справах про адміністративні правопорушення
(суб’єктів, які мають право складати протокол та вирішувати справу; строків
розгляду справи; кола обов’язкових учасників, їх прав і обов’язків); 3) стягнень, які
можуть бути накладені на суддів та інших процедурних аспектів (більш детально
про це піде мова в третьому розділі роботи).
Аби забезпечити практичну реалізацію зроблених нами вище висновків,
пропонуємо внести зміни до КУпАП, доповнивши його ст. 15-1 наступного змісту:
«Стаття 15-1. Відповідальність суддів за вчинення адміністративних
правопорушень.
За порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки
дорожнього руху, санітарно-гігієнічних і санітарно-епідемічних правил і норм,
правил полювання, рибальства та охорони рибних запасів, митних правил,
вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією, неправомірне використання
державного майна, незаконне зберігання спеціальних технічних засобів негласного
отримання інформації, порушення законодавства про державну таємницю,
порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших
матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію судді несуть
адміністративну відповідальність на загальних підставах. За інші адміністративні
правопорушення до суддів застосовуються заходи дисциплінарного впливу згідно
Закону України «Про судоустрій і статус суддів»»1.
Реалізація на практиці запропонованого нами механізму притягнення суддів
до адміністративної відповідальності, з одного боку, посилить гарантії суддівської
недоторканості, що відповідає міжнародним стандартам у цій сфері, а з іншого
1

В третьому розділі роботи нами будуть обґрунтовані доповнення до запропонованої статті в частині
особливостей здійснення адміністративного провадження за даними категоріями справ.
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боку, мінімізує можливості суддів використовувати інститут суддівського імунітету
як інструмент ухилення від адміністративної відповідальності за правопорушення,
пов’язані з корупцією. Саме в такий спосіб вдасться забезпечити досягнення
розумного балансу між такими основоположними цінностями, як суддівська
незалежність та невідворотність покарання.
1.3. Законодавчі засади адміністративної відповідальності суддів
за корупційні правопорушення
Інститут адміністративної відповідальності суддів за правопорушення,
пов’язані з корупцією, на сьогодні має досить значне законодавче підґрунтя, в
основі якого нараховується майже триста різноманітних нормативно-правових
актів. Серед них, і Конституція України та понад півсотні законів України, і укази
та розпорядження Президента та постанови Кабінету Міністрів України, і
різноманітні рішення та постанови органів судової влади, і ціла низка галузевих
підзаконних актів, і міжнародні договори та угоди.
Зважаючи на значну кількість нормативних актів а також їх цільову
спрямованість, є всі підстави вважати, що на сьогодні в Україні сформувалась
повноцінна система антикорупційного законодавства.
В цій системі можна виділити дві групи актів: базові та спеціальні. Перші,
складають фундамент антикорупційної діяльності в державі; другі – спрямовані на
подолання корупції в окремих сферах суспільного життя, галузях економіки чи
напрямах діяльності державного апарату. При цьому в межах останньої групи варто
виділити нормативно-правові акти, які спрямовані на протидію корупції в органах
судової влади. Вони утворюють окрему підсистему, що об’єднує цілу низку
різноманітних за характером та юридичною силою, однак спільних за метою та
предметом регулювання, нормативних приписів і положень.
Нажаль, обмежений обсяг нашого дослідження не дозволяє нам в повній мірі
проаналізувати їх усі. Тому, нижче пропонуємо провести лише їх загальний огляд,
оскільки це є обов’язковою умовою при дослідженні адміністративних механізмів
протидії корупції в судовій системі та визначенні шляхів підвищення їх
ефективності. При цьому, для зручності аналізу ми об’єднали всі нормативноправові акти з даного питання в декілька самостійних груп. Це не лише полегшить
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їх науковий аналіз, але й допоможе більш ефективно визначити їх недоліки та
шляхи вдосконалення.
І. Історія протидії корупції в нашій державі бере свій початок практично із
самого моменту проголошення незалежності Україні [48]. Її ініціатором поправу
вважається Верховна Рада України, зі стін якої вийшла не одна сотня
антикорупційних нормативно-правових актів. Президент України, як гарант
держави, також звертав особливу увагу на необхідність активізації заходів щодо
протидії злочинності в сфері економіки, з якої згодом виокремилась і корупція. Що
стосується Кабінету Міністрів України, то більшість прийнятих ним нормативноправових актів носила організаційно-розпорядчий характер і була спрямована на
втілення в життя задекларованих Верховною Радою України та Президентом
України антикорупційних заходів.
Отже, до нормативно-правового забезпечення антикорупційної діяльності
було залучено всі вищі органи державної влади. Серед основних їх здобутків у
даній сфері можна назвати такі базові нормативно-правові акти у сфері протидії
корупції:
1) Розпорядження Президента України «Про додаткові заходи щодо
посилення боротьби із злочинністю та зміцнення правопорядку в Україні» [153], в
якому глава держави вперше звернув увагу на проблему корупції в Україні. Серед
іншого, в Розпорядженні піднімалось питання зростання рівня економічної
злочинності та фінансових правопорушень, що було обумовлено проведенням
процесів приватизації, зміни форм власності, розвитком підприємницької
діяльності та малого бізнесу. Вказані правопорушення було визнано основним
підґрунтям розвитку корупції та організованої злочинності, у зв’язку з чим
наголошувалось на необхідності активізації зусиль правоохоронних органів на
цьому напрямі.
2) Указ Президента України «Про Концепцію подолання корупції в Україні
«На шляху до доброчесності»» [169], що спрямована на вдосконалення правових та
організаційних засад запобігання і протидії корупції. Серед іншого, в Концепції
було детально прописано заходи, спрямовані на забезпечення доброчесності в
органах державної влади та органах місцевого самоврядування, а також визначено
перспективні напрями посилення ролі громадянського суспільства та засобів
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масової інформації у виявленні та запобіганні корупції. Особлива увага в Концепції
також була присвячена покаранням за корупційні діяння.
3) Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану
заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до
доброчесності» та державної антикорупційної політики на період до 2011
року» [163], у якому детально прописувались заходи, спрямовані на: визначення
правових засад запобігання та протидії корупції; на забезпечення доброчесності в
органах державної влади; посилення ролі інститутів громадянського суспільства;
підвищення ефективності діяльності органів, що здійснюють запобігання та
протидію корупції; посилення міжнародного співробітництва у сфері протидії
корупції;

інформування

про

здійснені

заходи

з

реалізації

державної

антикорупційної політики.
4) Указ Президента України «Про Національну антикорупційну стратегію на
2011-2015 роки» [177], що був прийнятий на основі аналізу ситуації, пов'язаної з
різними проявами корупції в державі, з використанням світового досвіду та
рекомендацій міжнародних організацій за результатами моніторингу й оцінки стану
запобігання і протидії корупції в Україні. Антикорупційна стратегія містила
широкий перелік заходів, спрямованих на зменшення рівня корупції в Україні
шляхом усунення передумов її виникнення через упровадження превентивних
заходів, зміцнення режиму законності, а також формування у суспільстві
нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно небезпечного явища
за допомогою спільних зусиль державних та громадських структур, за участю
міжнародних організацій.
5) Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної
програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки» [160]. Основні
заходи, спрямовані на виконання даної Програми, були зосереджені в 15 груп:
1) реформування системи державного управління та адміністративних процедур;
2) зменшення адміністративного тиску на підприємців, запобігання тінізації
економіки; 3) забезпечення доброчесності на державній службі та службі в органах
місцевого самоврядування; 4) поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб
та об'єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність
органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 5) удосконалення
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системи використання державного майна та бюджетних коштів; 6) оптимізація
фінансування політичних партій та виборчих кампаній; 7) удосконалення
процедури проведення антикорупційної експертизи; 8) забезпечення громадської
підтримки дій влади у запобіганні і протидії корупції; 9) удосконалення системи
спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції; 10) підвищення
кваліфікації суддів, працівників прокуратури та правоохоронних органів;
11) запобігання проявам корупції у правоохоронних органах; 12) удосконалення
інституту відповідальності за корупційні правопорушення; 13) зниження рівня
корупції у приватному секторі; 14) зниження рівня корупції у сфері підвищеного
корупційного ризику; 15) активізація міжнародного співробітництва у сфері
запобігання і протидії корупції.
6) Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні
(Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» [157], що визначає першочергові
заходи із запобігання та протидії корупції на найближчу перспективу. Серед
іншого, в Стратегії детально прописані заходи, спрямовані на: 1) формування та
реалізацію антикорупційної політики на основі співпраці державних органів та
громадськості; 2) запобігання корупції у представницьких органах влади; створення
доброчесної публічної служби; запобігання корупції у діяльності органів
виконавчої влади; запобігання корупції у сфері державних закупівель; запобігання
корупції у судовій системі та органах кримінальної юстиції; запобігання корупції у
приватному секторі; забезпечення доступу до інформації; 3) удосконалення
покарання за корупцію; 4) формування негативного ставлення до корупції.
7) Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної
програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні
(Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки» [161], що спрямована на створення
ефективної загальнодержавної системи запобігання та протидії корупції на основі
нових засад формування та реалізації антикорупційної політики. Для досягнення
зазначеної мети Програма передбачає цілу низку заходів, що згруповані в чотири
блоки: 1) формування та реалізація

державної антикорупційної політики;

2) запобігання корупції; 3) покарання за корупцію; 4) формування негативного
ставлення до корупції.
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ІІ. Реалізація більшості превентивних антикорупційних заходів і механізмів
стала можлива лише за умови створення відповідних організаційних структур.
Саме тому, друга група нормативно-правових актів – це акти, що складають
правову основу діяльності різноманітних антикорупційних інституцій.
Перші спроби створення відповідних антикорупційних органів, наділених
широким обсягом координаційних, контрольно-наглядових і процесуальних
функцій були зроблені відразу ж після проголошення незалежності України [43,
с. 42]. Однак, різкі зміни в економічному та соціально-політичному житті країни
впливали

на

адміністративно-правовий

статус

подібних

органів,

їх

підпорядкованість та сферу повноважень. Найбільш наочно нестабільність
організаційного забезпечення антикорупційної діяльності можна простежити, якщо
проаналізувати наступні нормативно-правові акти:
1) Постанова

Верховної

Ради

України

«Про

утворення

Тимчасової

депутатської комісії Верховної Ради України з питань боротьби з організованою
злочинністю, корупцією і хабарництвом» [187]. Постановою, серед іншого,
передбачалось створення слідчої депутатської групи для перевірки виконання
законів у системі правоохоронних органів і судах з питань обґрунтування
припинення кримінальних справ і реагування на факти вчинення злочинів.
2) Указ Президента України «Про Координаційний комітет з боротьби з
корупцією і організованою злочинністю» [170]. Комітет очолював безпосередньо
Президент України – Л.М. Кравчук. До основних його завдань було віднесено:
забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері боротьби з корупцією;
координація у цій сфері всіх державних органів; розроблення заходів щодо
запобігання встановленню корумпованих зв’язків кримінальних елементів з
державними службовцями та іншими посадовими особами; інформування
населення про заходи, які вживаються щодо боротьби з корупцією тощо.
3) Указ Президента України «Питання посилення боротьби з корупцією та
іншими злочинами в сфері економіки» [128], яким передбачалось створення
спільних слідчо-оперативних груп для розслідування особливо тяжких та складних
злочинів у сфері економіки.
4) Указ
України» [176].
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України

Передбачалось,

що

«Про

Національне

Національне
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центральний орган виконавчої влади, матиме спеціальний статус і виконуватиме
такі завдання: проведення досудового слідства та оперативно-розшукових заходів у
особливо складних кримінальних справах про злочини, які становлять підвищену
суспільну небезпеку; проведення інформаційно-аналітичної роботи з метою
виявлення і усунення причин та умов, що сприяють корупції та вчиненню інших
небезпечних злочинів, прогнозування динаміки злочинності в суспільстві. Однак,
вже через рік після його створення (6 липня 1998 року), Конституційний Суд
України визнав окремі положення відповідного Указу неконституційними [194], що
фактично паралізувало роботу бюро.
5) Указ Президента України «Про деякі питання організації діяльності Ради
національної безпеки і оборони України» [151], яким передбачалась ліквідація
Координаційного комітету з боротьби з корупцією і організованою злочинністю
при Президентові України. Всі функції, повноваження, фінансове та матеріальнотехнічне забезпечення Комітету були передані Раді національної безпеки і оборони
України.
6) Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України «Про утворення Міжвідомчої комісії Ради національної безпеки і
оборони України з комплексного вирішення проблем у сфері боротьби з
корупцією» [184], яким було утворено Міжвідомчу комісію Ради національної
безпеки і оборони України з комплексного вирішення проблем у сфері боротьби з
корупцією. До основних завдань Комісії було віднесено: 1) здійснення аналізу
діяльності державних органів, на які покладено завдання щодо боротьби з
корупцією; 2) підготовка з урахуванням міжнародних норм і стандартів пропозицій
щодо пріоритетних напрямів єдиної державної політики у сфері боротьби з
корупцією; 3) розроблення заходів з координації діяльності державних органів, на
які покладено завдання щодо боротьби з корупцією. Міжвідомча комісія
проіснувала менше року і вже 15 грудня 2006 року була ліквідована (шляхом
скасування відповідного Указу Президента України [138]).
7) Указ Президента України «Про Міжвідомчу робочу групу з питань
протидії корупції» [173]. Основними завданнями новоствореного органу було
визначено:

підготовка

пропозицій

щодо

вдосконалення

взаємодії

органів

прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ
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України, Державної податкової адміністрації України, Головного управління
державної служби України, Міністерства юстиції України, інших центральних та
місцевих органів виконавчої влади у питаннях протидії та запобігання корупції;
напрацювання комплексу заходів щодо запобігання та протидії корупції; розгляд
пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань запобігання та протидії
корупції. Міжвідомча робоча група проіснувала лише два роки і також була
ліквідована [172].
8) Закон України «Про запобігання корупції» [156]. У ст. 1 Закону
визначається система спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії
корупції. Зокрема, до них віднесено: органи прокуратури, Національної поліції,
Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань
запобігання корупції. Останній із зазначених суб’єктів має статус центрального
органу виконавчої влади зі спеціальним статусом і забезпечує формування та
реалізує державну антикорупційну політику.
9) Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» [175].
Згідно даного Закону, НАБУ є державним правоохоронним органом, на який
покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття
корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання
вчиненню нових. Основне завданням його діяльності зводиться до протидії
кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими
особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці.
Як бачимо, в різні роки реалізація антикорупційної політики покладалась на
різні інституції – комітети, комісії, групи, бюро тощо [50, с. 19]. Не вдаючись до
загальної оцінки їх діяльності, відмітимо лише низьку ефективність здійснюваних
ними заходів. До основних причин такого стану речей можна віднести: нечіткість
правових засад їх діяльності; розмитість основної сфери діяльності; обмеженість
повноважень; відсутність належної координації та узгодженості дій тощо.
ІІІ. Значну частину антикорупційного законодавства складають нормативноправові акти, які містять обмеження та заборони, пов’язані із здійсненням
правосуддя. Умовно, їх можна поділити на три групи.

56
1. До першої групи відносяться акти, що встановлюють обмеження та
заборони, пов’язані із проходженням державної служби. Відразу ж зауважимо, що
аналіз таких актів прямо стосується предмета нашого дослідження, оскільки
обмеження, пов’язані із здійсненням правосуддя, поступово були виокремленні
саме із загальних правообмежень, передбачених для всіх категорій державних
службовців.
В рамках даної групи варто згадати про:
1) Указ Президента України «Про деякі питання проходження служби в
органах державної виконавчої влади» [152], у якому вперше було сформульовано
обмеження, пов’язані із проходженням державної служби. Так, посадовим особам
органів державної влади заборонялось «використовувати посадове становище з
корисливою метою у власних інтересах чи в інтересах інших осіб; займатися на
порушення вимог законодавства підприємницькою діяльністю безпосередньо чи
через посередників або бути повіреним третіх осіб у справах державного органу, де
посадові особи працюють, та виконувати роботу на умовах сумісництва (крім
наукової, викладацької та творчої діяльності); сприяти фізичним і юридичним
особам з використанням свого посадового становища у здійсненні ними
підприємницької діяльності з метою одержання матеріальної вигоди, послуг та
пільг; перебувати на керівних посадах та входити до складу керівних органів
компаній, корпорацій, асоціацій, інших господарських об'єднань, а також
підприємств,

кооперативів,

що

займаються

підприємницькою

діяльністю,

господарських товариств тощо».
2) Закон

України

«Про

державну

службу» [149],

який

законодавчо

конкретизував перераховані вище обмеження, пов’язані з проходженням державної
служби. Так, початкова редакція ст. 16 Закону забороняла державним службовцям:
займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через посередників, крім
випадків, передбачених чинним законодавством, або бути повіреним третіх осіб у
справах державного органу, де він працює, а також виконувати роботу на умовах
сумісництва (крім наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної
практики); сприяти, використовуючи своє службове становище, фізичним і
юридичним особам у здійсненні ними підприємницької діяльності з метою
одержання за це винагороди у грошовому чи іншому вигляді, послуг, пільг;
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самостійно або через представника входити до складу керівних органів
підприємств, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об'єднань,
кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність; приймати подарунки чи
послуги від фізичних або юридичних осіб у зв'язку із своєю службовою діяльністю;
брати участь у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному
функціонуванню державного органу.
3) Закон України «Про очищення влади» [179], який встановлює правові та
організаційні засади проведення люстрації. Згідно даного Закону, очищення влади –
це встановлена законом або рішенням суду заборона окремим фізичним особам
обіймати певні посади (перебувати на службі) (крім виборних посад) в органах
державної влади та органах місцевого самоврядування. Вона проводиться з метою
недопущення до участі в управлінні державними справами осіб, які своїми
рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх
здійсненню), спрямовані на узурпацію влади Президентом України Віктором
Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони України або
протиправне порушення прав і свобод людини. На професійних суддів положення
вказаного Закону теж розповсюджуються (п. 4 ч. 1 ст. 2), а тому, тим із них, хто
підпадає під його дію, може бути заборонено обіймати посади, щодо яких
здійснюється очищення влади (люстрація), протягом п’яти або навіть десяти років.
4) Новий Закон України «Про державну службу» [148], який містить цілу
низку обмежень та заборон, пов’язаних із проходженням державної служби.
Водночас, ч. 3 ст. 3 Закону чітко зазначає, що сфера його дії на суддів не
поширюється. Відтак, з даного моменту законодавець чітко розмежував державну
службу та суддівську діяльність зазначивши, що остання регулюється спеціальними
законодавчими актами.
2. До другої групи відносяться спеціальні нормативно-правові акти, що
закріплюють правообмеження як один із основних превентивних антикорупційних
механізмів. У першу чергу, серед них варто виділити:
1) Закон України «Про боротьбу з корупцією» [137], у якому всі
антикорупційні обмеження та заборони були зосереджені в окремому розділі
(Розділ ІІ – Попередження корупції). Зокрема, Законом окремо визначались:
а) спеціальні

обмеження

щодо

державних

службовців

та

інших

осіб,
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уповноважених на виконання функцій держави, спрямовані на попередження
корупції (ст. 5); б) загальні засади здійснення фінансового контролю (ст. 6).
2) Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» [159], який,
на відміну від попереднього Закону, значно розширив перелік обмежень і заборон
(Розділ ІІ – Заходи щодо запобігання та протидії корупції). Зокрема, всі вони були
об’єднані в такі групи: а) обмеження, спрямовані на запобігання та протидію
корупції (ст. 4); б) обмеження щодо одержання подарунків (ст. 5); в) обмеження
щодо роботи близьких осіб (ст. 6); г) обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад
або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, органів
місцевого самоврядування (ст. 7); д) обмеження щодо юридичних осіб, яких
притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення (ст. 8);
е) загальні засади здійснення фінансового контролю (ст. 10); є) загальні засади
щодо врегулювання конфлікту інтересів (ст. 12).
3) Новий Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» [158], у
якому заходам, спрямованим на запобігання і протидію корупції, традиційно
присвячено другий розділ (Заходи, спрямовані на запобігання і протидію корупції).
Новий Закон деталізував превентивні антикорупційні механізми, включивши до їх
переліку наступні: а) обмеження щодо використання службового становища (ст. 6);
б) обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 7);
в) обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) (ст. 8); г) обмеження щодо
роботи близьких осіб (ст. 9); д) обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або
припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого
самоврядування

(ст. 10);

е) фінансовий

контроль

(ст. 12);

є) урегулювання

конфлікту інтересів (ст. 14).
4) Закон України «Про запобігання корупції» [156], який ще більше розширив
перелік превентивних антикорупційних механізмів, присвятивши їм відразу п’ять
розділів: а) Розділ IV – Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією
правопорушенням,

що

визначає

такі

правообмеження:

обмеження

щодо

використання службових повноважень чи свого становища (ст. 22); обмеження
щодо одержання подарунків (ст. 23); запобігання одержанню неправомірної вигоди
або подарунка та поводження з ними (ст. 24); обмеження щодо сумісництва та
суміщення з іншими видами діяльності (ст. 25); обмеження після припинення
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діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування
(ст. 26); обмеження спільної роботи близьких осіб (ст. 27); б) Розділ V –
Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, що визначає заходи зовнішнього
та самостійного врегулювання конфлікту інтересів та алгоритм їх застосування
(ст.ст. 28-36); в) Розділ VI – Правила етичної поведінки, що містить зобов’язання
дотримання етичних норм (ст.ст. 37-44); г) Розділ VII – Фінансовий контроль, у
якому деталізується порядок заповнення, подання, обліку, оприлюднення та
перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування (ст. 45-52-1); д) Розділ IX – Інші механізми запобігання і
протидії корупції, що регулює питання застосування таких антикорупційних
механізмів: заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади
та органами місцевого самоврядування(ст. 54); антикорупційна експертиза (ст. 55);
спеціальна перевірка (ст. 56-57); єдиний державний реєстр осіб, які вчинили
корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (ст. 59); вимоги щодо
прозорості та доступу до інформації (ст. 60).
3. До третьої групи відносяться нормативно-правові акти, що встановлюють
обмеження саме для суддів, тобто для державних службовців, які здійснюють
правосуддя на професійній основі. Зокрема, це:
1) Закон України «Про статус суддів» [185], у якому вперше було
сформульовано базові обмеження для суддів. Так, суддям заборонялось бути
народним депутатом, належати до будь-якої політичної партії, руху, входити до
складу органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого та
регіонального самоврядування, підприємств, які мають на меті отримання
прибутку, займатись підприємницькою та іншою діяльністю, крім викладацької,
наукової та іншої оплачуваної творчої діяльності у вільний від роботи час.
2) Конституція

України [79],

у

якій

закріплено

базові

положення

антикорупційного характеру щодо судової влади. Так, у ч. 2 ст. 127 зазначається:
«професійні судді не можуть належати до політичних партій та профспілок, брати
участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати
будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім
наукової, викладацької та творчої». В ч. 5 ст. 126 визначаються підстави звільнення
судді. До таких, що мають антикорупційний потенціал ми можемо віднести:
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1) порушення суддею вимог щодо несумісності (п. 4); 2) порушення суддею
присяги (п. 5); 3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього
(п. 6).
3) Закон України «Про судоустрій і статус суддів» [186], у якому зазначені
вимоги ще більш конкретизуються та уточнюються. Зокрема, згідно ст. 54 Закону
перебування на посаді судді несумісне із зайняттям посади в будь-якому іншому
органі державної влади, органі місцевого самоврядування та з представницьким
мандатом. Перебування на посаді судді також несумісне із наявністю заборони
такій особі обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади в порядку,
передбаченому Законом України «Про очищення влади». Суддя також не має права
поєднувати свою діяльність із підприємницькою або адвокатською діяльністю,
будь-якою іншою оплачуваною роботою (крім викладацької, наукової і творчої
діяльності), а також входити до складу керівного органу чи наглядової ради
підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. Суддя не може
належати до політичної партії чи професійної спілки, виявляти прихильність до
них, брати участь у політичних акціях, мітингах, страйках. Перебуваючи на посаді,
суддя не може бути кандидатом на виборні посади в органах державної влади (крім
судової) та органах місцевого самоврядування, а також брати участь у
передвиборчій агітації. Суддя повинен дотримуватися вимог щодо несумісності,
визначених законодавством у сфері запобігання корупції (не вважається
сумісництвом

відрядження

на

роботу

до

Вищої

ради

юстиції,

Вищої

кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України).
4) Закон України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» [139],
яким створено правові передумови для самоочищення судової влади за
безпосередньої участі громадськості. З цією метою в Законі визначаються правові
та організаційні засади проведення спеціальної перевірки суддів судів загальної
юрисдикції як тимчасового посиленого заходу з використанням існуючих процедур
розгляду питань про притягнення суддів судів загальної юрисдикції до
дисциплінарної відповідальності і звільнення з посади у зв’язку з порушенням
присяги з метою підвищення авторитету судової влади України та довіри громадян
до судової гілки влади, відновлення законності і справедливості.
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5) Кодекс суддівської етики [63], у якому закріплено цілу низку вимог до
етичної поведінки судді, які за своєю сутністю і змістом тотожні більшості
превентивних антикорупційних механізмів.
Аналіз наведених вище нормативно-правових актів дозволяє говорити про
тенденцію поступового посилення законодавчого регулювання антикорупційних
обмежень і заборон для суддів. Однак, незважаючи на постійне розширення їх
переліку та сфери впливу, помітних зрушень в сфері протидії корупції в судовій
гілці влади на даний час не спостерігається. Серед основних причин такого стану
речей можна назвати: розмитість та неточність законодавчих формулювань;
численні прогалини та суперечності між різними правовими нормами; відсутність
деталізуючих підзаконних нормативно-правових актів тощо [191; 199; 227, с. 146].
Ці та інші недоліки й прорахунки дозволяють правозастосовним органам порізному трактувати одні й ті ж самі положення закону, а суддям-порушникам –
ухилятись від відповідальності за їх порушення.
ІV. Значно меншу за обсягом, однак не менш важливу за своїм значенням
частину антикорупційного законодавства складають нормативно-правові акти,
якими встановлюється відповідальність за корупційні діяння та порядок
здійснення провадження за даними категоріями справ. Адже якими б
прогресивними не були антикорупційні механізми, їх роль у протидії корупції буде
зведена нанівець, якщо в законодавстві буде відсутня можливість притягнення
правопорушників до відповідальності.
Адміністративна відповідальність в системі заходів відповідальності за
порушення антикорупційного законодавства посідає вагоме місце. При цьому, з
кожним роком їй приділяється все більше уваги. Динаміку зростання ролі
адміністративного законодавства в антикорупційній діяльності можна простежити,
якщо проаналізувати наступні нормативно-правові акти:
1. Закон України «Про боротьбу з корупцією» від 5 жовтня 1995 року [137]. В
ч. 1 ст. 3 Закону зазначалось, що за вчинення корупційних діянь та інших
правопорушень,

пов'язаних

з

корупцією,

особи

несуть

адміністративну

відповідальність на підставі цього Закону (на відміну, наприклад, від кримінальної,
цивільно-правової та матеріальної відповідальності, порядок притягнення до якої
визначався в спеціальних нормативно-правових актах).

Склади

адміністративних

правопорушень

та

особливості
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здійснення

адміністративного провадження були визначені в окремому розділі Закону (Розділ
ІІІ – Відповідальність за корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з
корупцією).
Зокрема, адміністративна відповідальність наставала:
1) за вчинення таких корупційних діянь (якщо вони не містять складу
злочину): а) незаконне одержання особою, уповноваженою на виконання функцій
держави, у зв'язку з виконанням таких функцій матеріальних благ, послуг, пільг або
інших переваг, у тому числі прийняття чи одержання предметів (послуг) шляхом їх
придбання за ціною (тарифом), яка є істотно нижчою від їх фактичної (дійсної)
вартості; б) одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави,
кредитів або позичок, придбання цінних паперів, нерухомості або іншого майна з
використанням

при

цьому пільг

чи

переваг,

не

передбачених

чинним

законодавством (ст. 1 Закону). За вчинення таких діянь до особи могло бути
застосоване адміністративне стягнення у вигляді штрафу від 25 до 50 НМДГ.
2) за

порушення

спеціальних

обмежень,

встановлених

для

осіб,

уповноважених на виконання функцій держави (якщо воно не містить складу
злочину) (ст. 5 Закону). За перше таке порушення до особи могло бути застосоване
адміністративне стягнення у вигляді штрафу від 15 до 25 НМДГ, а за повторне
протягом року таке правопорушення – штраф від 25 до 50 НМДГ (ст. 9 Закону).
3) за порушення вимог фінансового контролю (декларування доходів), а саме:
а) за неподання або подання неповних чи неправдивих відомостей про доходи та
зобов'язання фінансового характеру; б) за неподання або невчасне подання
державним службовцем або іншою особою, уповноваженою на виконання функцій
держави, відомостей про відкриття валютного рахунку в іноземному банку. За такі
порушення до особи могло бути застосоване адміністративне стягнення у вигляді
штрафу від 15 до 25 НМДГ (ст. 9 Закону).
4) за умисне невжиття керівниками заходів щодо боротьби з корупцією. За
перше таке порушення до особи могло бути застосоване адміністративне стягнення
у вигляді штрафу від 15 до 25 НМДГ, а за повторне протягом року таке
правопорушення – штраф від 25 до 50 НМДГ (ст. 10 Закону).
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5) за умисне невиконання своїх обов'язків по боротьбі з корупцією, а саме, за
умисне нескладення або невчасне складення протоколу про вчинення корупційного
діяння чи іншого правопорушення, пов'язаного з корупцією, за наявності для цього
підстав, або умисне неподання до суду протоколу про вчинення корупційного
діяння чи іншого правопорушення, пов'язаного з корупцією, особою, на яку
покладено ці обов'язки. За такі порушення до особи могло бути застосоване
адміністративне стягнення у вигляді штрафу від 50 до 100 НМДГ (ст. 11 Закону).
Стаття 12 Закону детально регулювала підстави та порядок адміністративного
провадження у справах про корупційні діяння або інші правопорушення, пов'язані з
корупцією. Зокрема, визначала: перелік суб’єктів, які уповноважені складати
протокол про вчинення корупційного діяння або іншого правопорушення,
пов'язаного з корупцією; підстави для складання такого протоколу; строки
надіслання протоколу до суду, строки розгляду справи, а також строки накладення
адміністративного стягнення тощо. Решта питань, пов’язаних із здійсненням
адміністративного провадження за даною категорією справ, регулювалась КУпАП.
2. Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» від 11 червня
2009 року [159]. З прийняттям зазначеного Закону було принципово змінено підхід
до законодавчого регулювання інституту адміністративної відповідальності за
корупційні діяння.
Питанням відповідальності за корупційні правопорушення було присвячено
окремий розділ Закону. Однак, на відміну від попереднього закону, який
закріплював конкретні склади адміністративних корупційних правопорушень та
особливості здійснення адміністративного провадження за ними, IV Розділ нового
Закону включав лише дві статті:
1) ст. 18 – Види відповідальності за корупційні правопорушення, у якій лише
перераховувались види відповідальності (кримінальна, адміністративна, цивільноправова та дисциплінарна), а також закріплювалась вимога про внесення
відомостей про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних
правопорушень, до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні
правопорушення.
2) ст. 19 – Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні
правопорушення,

у

якій

визначались:

а) загальні

правила

тимчасового
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відсторонення від виконання повноважень на посаді тих осіб, щодо яких було
винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері
службової діяльності або складено протокол про вчинення адміністративного
корупційного правопорушення; б) загальні правила звільнення особи з посади у
зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення. Що
стосується професійних суддів, то на них поширювалось положення абз. 2 ч. 2
ст. 19 Закону, що передбачала застосування норм спеціального закону при
звільненні з посади осіб, яке здійснюється Президентом України або Верховною
Радою України.
Решта питань, які пов’язані з адміністративною відповідальністю за
корупційні діяння і які раніше врегульовувались антикорупційним Законом,
відтепер регулювались КУпАП.
3. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо

відповідальності

за

корупційні

правопорушення»

від 11

червня

2009 року [140]. Саме цим Законом КУпАП вперше було доповнено як
матеріальними так і процесуальними нормами, які регулювали порядок
притягнення

особи

до

адміністративної

відповідальності

за

корупційні

адміністративні правопорушення.
Зокрема, КУпАП було доповнено новою главою 15-Б (Корупційні
адміністративні правопорушення), що передбачала 13 складів проступків даної
категорії: 1) стаття 212-21 – Одержання неправомірної вигоди; 2) стаття 212-22 –
Підкуп; 3) стаття 212-23 – Незаконне сприяння фізичним або юридичним особам;
4) стаття 212-24 – Порушення обмежень щодо заняття підприємницькою діяльністю
та вимог щодо сумісництва; 5) стаття 212-25 – Незаконне входження до складу
правління чи інших керівних органів суб'єктів господарювання; 6) стаття 212-26 –
Ненадання інформації або надання недостовірної чи неповної інформації; 7) стаття
212-27 – Неправомірне втручання в діяльність державних органів, підприємств,
установ і організацій; 8) стаття 212-28 – Порушення вимог фінансового контролю;
9) стаття 212-29 – Невжиття заходів щодо запобігання та протидії корупції;
10) стаття

212-30

–

Порушення

встановленого

законодавством

порядку

фінансування політичних партій та виборчих кампаній в органи державної влади та
органи місцевого самоврядування; 11) стаття 212-31 – Незаконне використання
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інформації, що стала відома у зв'язку з виконанням посадових повноважень;
12) стаття 212-32 – Незаконне одержання подарунка (дарунка); 13) стаття 212-33 –
Порушення вимог щодо декларування особистих інтересів.
Що стосується процесуальних норм, то Законом було внесено цілу низку
доповнень до КУпАП, які стосувались: строків накладення адміністративних
стягнень

за

вчинення

корупційних

правопорушень

(ст. 38);

суб’єктів,

уповноважених розглядати такі справи та складати відповідні протоколи (ст. 221 та
ст. 255

відповідно);

особливостей

надіслання

протоколу

про

корупційне

правопорушення (ст. 257); обов’язкової присутності особи при розгляді справи про
корупційне правопорушення (ст. 268); зупинення строків розгляду справи про
корупційне діяння у випадку ухилення особи від явки за викликом (ст. 277);
повідомлення про розгляд справи (ст. 277-1); обов’язкового направлення постанови
суду про накладення адміністративного стягнення за корупційне адміністративне
правопорушення для вжиття заходів реагування (ст. 285).
4. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня
2011 року [158]. Так само як і в попередньому антикорупційному законі, в новому
Законі питанням відповідальності за корупційні правопорушення присвячено
Розділ IV, що містив дві статті:
1) Стаття 21 – Види відповідальності та систематизація відомостей про
корупційні

правопорушення,

у

якій

перераховувались

ті

ж

самі

види

відповідальності за корупційні діяння, однак більш детально регулювались питання,
пов’язані із функціонуванням Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили
корупційні правопорушення. Зокрема, було чітко прописано строки внесення
відомостей до Реєстру, підстави надання інформації з нього, а також оприлюднення
відомостей, що в ньому містяться.
2) Стаття 22 – Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні
правопорушення, у якій, в порівнянні з попереднім законом, більш детально були
врегульовані питання, пов’язані із відстороненням особи від виконання
повноважень на посаді та її звільнення з посади у зв'язку з притягненням до
відповідальності за корупційне правопорушення. Що стосується професійних
суддів, то при їх звільненні з посади так само необхідно було керуватись вимогами
спеціального законну.
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5. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо відповідальності за корупційні правопорушення» від 7 квітня 2011 року [141].
Цей Закон є логічним продовженням попереднього законодавчого акту оскільки
передбачає нові підходи до регулювання багатьох питань, пов’язаних із
притягненням порушників антикорупційного законодавства до відповідальності. З
огляду на предмет нашого дослідження, варто звернути увагу на п. 2 першого
розділу Закону, що передбачає внесення цілого ряду змін і доповнень до КУпАП.
У першу чергу, варто зауважити, що замість глави 15-Б (Корупційні
адміністративні

правопорушення),

КУпАП

було

доповнено

главою

13-А

(Адміністративні корупційні правопорушення), що в початковій редакції включала
8 складів адміністративних проступків даної категорії: 1) стаття 172-2 – Порушення
обмежень щодо використання службового становища; 2) стаття 172-3 – Пропозиція
або надання неправомірної вигоди; 3) стаття 172-4 – Порушення обмежень щодо
сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; 4) стаття 172-5 –
Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви);
5) стаття 172-6 – Порушення вимог фінансового контролю; 6) стаття 172-7 –
Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів; 7) стаття 172-8 –
Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням
службових повноважень; 8) стаття 172-9 – Невжиття заходів щодо протидії
корупції. Також, положення ст. 212-3 КУпАП (Порушення права на інформацію та
права на звернення) було поширено і на Закон України «Про засади запобігання і
протидії корупції».
Закон змінив і деякі процесуальні норми КУпАП. Зокрема, це стосується:
строків накладення адміністративних стягнень за корупційні правопорушення
(ст. 38); підвідомчості справ про корупційні правопорушення (ст. 221); обов’язкової
участі прокурора при провадженні в таких справах (ст. 250); переліку суб’єктів,
уповноважених складати адміністративні протоколи за корупційні правопорушення
(ст. 255); особливостей надсилання таких протоколів (ст. 257); обов’язкової
присутності особи при розгляді справи про корупційне правопорушення (ст. 268);
строків розгляду справ про адміністративні корупційні правопорушення та підстав
їх зупинення (ст. 277); повідомлення про розгляд справи (ст. 277-2); ); направлення
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постанови про накладення адміністративного стягнення за адміністративне
корупційне правопорушення для вжиття відповідних заходів реагування (ст. 285).
Відразу ж зауважимо, що більшість норм, якими аналізований Закон
доповнив КУпАП, зберігають свою силу і на даний час (за винятком незначних
поправок і змін). І наступні розділи дисертації повністю присвячений їх
дослідженню.
7. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо приведення національного законодавства України у відповідність із
стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» [144]. Законом
було внесено суттєві зміни до розділу 13-А КУпАП, зокрема, з нього було
виключено статті 172-2 та 172-3. Такий корок автори законопроекту пояснили
наявністю відразу двох паралельних систем відповідальності за корупційні
правопорушення – кримінальної та адміністративної, що збільшує ризик різного
роду зловживань і маніпуляцій з метою уникнення справедливого притягнення до
відповідальності [136]. Дійсно, формулювання ст. 172-2 КУпАП (Порушення
обмежень щодо використання службового становища) та ст. 172-3 КУпАП
(Пропозиція або надання неправомірної вигоди) не мали чітко визначених критеріїв
відмежування закріплених у них складів адміністративних правопорушень від
складів злочинів, передбачених статтями 368 ККУ (Одержання хабара), ст. 368-2
ККУ (Незаконне збагачення) та ст. 369 ККУ (Пропозиція або давання хабара) [56,
с. 94]. Цією прогалиною активно користувались правопорушники з метою
уникнення кримінальної відповідальності шляхом кваліфікації протиправних діянь
за відповідними статтями КУпАП.
6. Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року [156]. У
чинному

на

сьогодні

антикорупційному

законі

питанням

притягнення

правопорушників до відповідальності присвячено розділ XI – Відповідальність за
корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків,
який містить п’ять статей.
1) стаття 65 – Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією
правопорушення, у якій: перераховуються види відповідальності за такі
правопорушення

(кримінальна,

адміністративна,

цивільно-правова

та

дисциплінарна); встановлюється вимога обов’язкового притягнення окремих
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правопорушників до дисциплінарної відповідальності; визначається мета, підстави
та порядок проведення службового розслідування за фактом порушення
антикорупційного законодавства, а також тимчасового відсторонення особи від
виконання повноважень на посаді тощо;
2) стаття 66 – Відшкодування збитків, шкоди, завданих державі внаслідок
вчинення корупційного правопорушення, у якій визначаються загальні засади
такого відшкодування;
3) стаття 67 – Незаконні акти та правочини, у якій закріплюються: підстави
скасування нормативно-правових актів, рішень, виданих (прийнятих) з порушенням
вимог цього Закону; підстави визнання недійсними правочинів, укладених
внаслідок порушення вимог цього Закону;
4) стаття 68 – Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування
збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення
корупційного правопорушення, у якій визначаються мета, підстави та порядок
такого відновлення і відшкодування;
5) стаття 69 – Вилучення незаконно одержаного майна, що передбачає
здійснення конфіскації або спеціальної конфіскації коштів та іншого майна,
одержаного внаслідок вчинення корупційного правопорушення.
Завершуючи

дослідження

законодавчих

засад

адміністративної

відповідальності суддів за корупційні правопорушення варто зауважити, що
обмежений обсяг нашого дослідження дозволив нам проаналізувати лише незначну
частину антикорупційного законодавства. З усієї сукупності нормативно-правових
актів ми згадали лише про ті, що безпосередньо спрямовані на підвищення
ефективності заходів адміністративної відповідальності за правопорушення,
пов’язані з корупцією, а також на протидію корупції в судовій гілці влади. Однак,
через значну кількість нормативно-правових актів даної категорії нам не вдалося
приділити достатньо уваги їх детальному аналізу.
Зазначена обставина в жодному разі не применшує наукову цінність
проведеного

нами

дослідження.

Навпаки,

опрацювання

значного

масиву

нормативно-правового та науково-теоретичного матеріалу дозволило нам виявити
цілу низку прогалин і прорахунків на даному напрямі антикорупційної
діяльності [53; 81; 103; 111; 113; 119; 224]. Шляхом зіставлення їх із узагальненими
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результатами проведеного анкетування ми зробили цілий ряд важливих для
практичного застосування висновків.
По-перше, більшість із прийнятих до цього часу нормативно-правових актів,
які

спрямовані

на

підвищення

ефективності

заходів

адміністративної

відповідальності суддів за правопорушення, пов’язані з корупцією, а також на
протидію корупції в судовій гілці влади мають декларативний характер, а тому не
можуть (не могли) зупинити масштабний розвиток корупції. На цьому, зокрема,
наголошує абсолютна більшість опитаних нами респондентів усіх категорій (69 %
представників судової системи; 71 % юристів; 54 % учасників судових процесів;
56 % пересічних громадян). При цьому основним їх недоліком слід вважати
відсутність дієвих механізмів реалізації передбачених ними антикорупційних
механізмів, а також ефективних заходів захисту та відновлення охоронюваних
правовідносин.
По-друге, значна частина опитаних нами респондентів (54 % представників
судової системи; 66 % юристів; 38 % учасників судових процесів; 47 % пересічних
громадян) вказала на відсутність адекватної сучасним тенденціям розвитку корупції
та єдиної для всіх публічних інститутів концепції антикорупційної діяльності.
Дійсно, антикорупційні нормативно-правові акти сьогодні приймаються різними
правотворчими органами, як правило, поспіхом, хаотично, безсистемно, за
відсутності належного наукового обґрунтування. Одним із небезпечних наслідків
такої концептуально необґрунтованої правотворчості є значна кількість колізій,
пролан та суперечностей між різними антикорупційними актами, що не лише
зменшує результативність антикорупційного законодавства, але й негативно
впливає на ефективність діяльності правоохоронних органів з його застосування.
По-третє,

більшість

антикорупційних

нормативно-правових

актів

не

підкріплена ефективними та достатніми захисними механізмами, в тому числі,
заходами адміністративної відповідальності за їх порушення. На цей недолік
вказало 47 % опитаних нами представників судової системи, 75 % юристів, 33 %
учасників судових процесів та 41 % пересічних громадян. Відсутність дієвих
механізмів притягнення суддів до адміністративної відповідальності за корупційні
правопорушення практично зводить нанівець профілактичну спрямованість
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антикорупційної діяльності в судовій гілці влади, на провідній ролі якої останнім
часом наголошують і вітчизняні, і міжнародні експерти.
По-четверте, абсолютна більшість опитаних нами респондентів в якості
основного недоліку антикорупційного законодавства відмітила нечіткість та
суперечливість спеціальної термінології (87 % представників судової системи; 92 %
юристів; 79 % учасників судових процесів; 78 % пересічних громадян). Зокрема,
найбільше

нарікань

викликає

інтерпретування

таких

визначень,

як

«правопорушення, пов’язане з корупцією» у його системному зв’язку із терміном
«корупція»; «неправомірна вигода» у його системному зв’язку із терміном
«подарунок»; «близькі особи» у його системному зв’язку із терміном «члени сім’ї»;
а також такі оціночні поняття, як «декларування особистих інтересів»,
«загальновизнані уявлення про гостинність», «конфлікт інтересів», «пряме
підпорядкування», «приватний інтерес» тощо. Нечіткість, розпливчастість,
суперечливість таких визначень дають підстави для застосування неадекватних
вчиненому

правопорушенню

заходів

впливу,

або

ж

взагалі

уникати

відповідальності за корупційні діяння.
По-п’яте, заходи адміністративної відповідальності за правопорушення,
пов’язані з корупцією, не відповідають суспільній небезпеці даної категорії
проступків. На цьому, зокрема, наголошує 43 % представників судової системи,
86 % юристів, 67 % учасників судових процесів та 71 % пересічних громадян.
Дійсно, встановлені в КУпАП адміністративні стягнення за правопорушення,
пов’язані з корупцією, є малоефективними, що суттєво зменшує профілактичний
потенціал інституту адміністративної відповідальності в механізмі антикорупційній
діяльності. Розмір адміністративного штрафу – мізерний у порівнянні з тією
вигодою, яку може отримати корупціонер, а таке стягнення, як позбавленням права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, передбачено лише за
повторне вчинення деяких категорій проступків (більш детально про це піде мова в
другому розділі роботи).
По-шосте, процедура притягнення правопорушників до адміністративної
відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, характеризується
численними недоліками та прогалинами, що в багатьох випадках дозволяє їм
уникати справедливого покарання. Даний недолік відмітило 31% представників
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судової системи, 61 % юристів, 27 % учасників судових процесів та 36 %
пересічних громадян. Для боротьби з корупцією в судовій системі недоліки
подібного роду відіграють особливо негативне значення. Законодавчо встановлені
правила

суддівської

недоторканності

у

їх

взаємозв’язку

із

процедурою

адміністративного провадження фактично зводять нанівець антикорупційні
можливості інституту адміністративної відповідальності (більш детально про це
піде мова в третьому розділі роботи).
По-сьоме, білість опитаних нами респондентів (55 % представників судової
системи; 86 % юристів; 78 % учасників судових процесів; 84 % пересічних
громадян) з негативного боку оцінила можливості, якими наділена громадськість у
сфері протидії корупції в судовій гілці влади. Моніторингові громадські
об’єднання, експерти, а також широкі верстви населення на сьогодні залишаються
практично осторонь антикорупційних процесів, які відбуваються в судовій системі.
Чинним законодавством не передбачено їх залучення до процесу відбору суддів, їх
переатестації, розгляду скарг на їх дії та рішення. Процес адміністративного
провадження у справах про правопорушення, пов’язані з корупцією, теж
залишається закритим для громадського обговорення. Даний недолік має бути
негайно усунуто, адже лише завдяки пильній увазі громадськості більшість
правопорушників не зможуть уникнути справедливого покарання.
По-восьме, найбільшу шкоду для боротьби з корупцією в судовій системі, на
думку більшості опитаних нами респондентів, становить взаємна порука суддів, що
унеможливлює ефективну реалізацію більшості антикорупційних механізмів (54 %
представників судової системи; 92 % юристів; 83 % учасників судових процесів;
87 % пересічних громадян). Судді, яким згідно ст. 221 КУпАП підвідомчі справи
про правопорушення, пов’язані з корупцією, у більшості випадків не готові
визнавати провину своїх колег. Вони всіляко намагаються затягувати процес
розгляду справи, відмовляються визнавати докази, відшуковують формальні
помилки в складених процесуальних документах, заявляють безпідставні відводи
тощо. Крім того, останнім часом почастішали випадки відновлення на посадах за
рішенням суду тих суддів, які були звільнені на підставі антикорупційних Законів
України «Про відновлення довіри до судової влади» і «Про забезпечення права на
справедливий суд». Ці та інші обставини свідчать на користь необхідності

72
створення спеціального антикорупційного суду, який би з однаковою суворістю
підходив до покарання порушників антикорупційного законодавства всіх категорій.
Отже, на сьогодні в Україні створена і діє законодавча база, необхідна для
ефективної протидії корупції в судовій гілці влади, зокрема в частині
відповідальності суддів за корупційні правопорушення. Однак, профілактичний
потенціал антикорупційних нормативно-правових актів все ще знаходиться на
досить низькому рівні, що в рівній мірі обумовлено і їх численними недоліками,
прогалинами та суперечностями, і численними вадами правозастосовної діяльності.
А тому, питання підвищення ефективності превентивних антикорупційних
механізмів на сьогодні продовжує залишатись актуальним.
Висновки до розділу 1
Дослідивши загальнотеоретичні та методологічні підходи до розуміння
сутності й змісту інституту адміністративної відповідальності суддів за
правопорушення, пов’язані з корупцією, ми зробили такі висновки:
1.

Чільне місце в системі основних причин поширення корупції в судовій

гілці влади посідає суб’єктивний фактор, а тому в основі будь-якої стратегії
протидії корупції завжди має лежати інститут відповідальності суддів за корупційні
правопорушення.
2.

Питання притягнення суддів до відповідальності за правопорушення,

пов’язані з корупцією, не можна механічно розглядати в межах загальних ознак
адміністративної

відповідальності.

Вони

потребують

більш

розширеного

тлумачення, що пов’язано, з одного боку, із специфікою правового статусу судді, як
суб’єкта адміністративного правопорушення; по-друге, із специфікою корупційних
поступків, як особливої категорії протиправних діянь.
3.

До специфічних ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного

з корупцією, можна віднести наступні: 1) корупція це – комплексне соціальне
явище, а не просто протиправне діяння; 2) корупцію не слід ототожнювати із
корупційними правопорушеннями та правопорушеннями, пов’язаними з корупцією:
перші два поняття співвідносяться як загальне та конкретне, ціле та частина; перше
та третє поняття – як різні правові категорії, що мають одну сферу застосування;
3) з правової точки зору правопорушення, пов’язане з корупцією – це збірне
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поняття, яке охоплює сукупність різних за характером та ступенем суспільної
небезпеки, але єдиних за своєю суттю взаємопов’язаних правопорушень, за які
може наставати не лише адміністративна, але й кримінальна, дисциплінарна та/або
цивільно-правова відповідальність. 4) адміністративна відповідальність настає за
діяння, які не містять ознак корупції, тобто за порушення антикорупційних вимог;
5) до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією,
може бути притягнуто не будь-яку особу, а лише чітко встановлене коло осіб,
перелік яких зазначеною в законі.
4.

Правопорушення, пов’язане з корупцією, найбільш доцільно визначати

як вчинене спеціальним суб’єктом протиправне, винне діяння, що не містить ознак
корупції, але порушує встановлені чинним законодавством антикорупційні вимоги,
заборони та обмеження, а також створює умови для корупції, за яке законом
передбачено адміністративну відповідальність.
5.

У зв’язку із специфікою адміністративно-правового статусу суддів, їх

необхідно відносити до особливих суб’єктів адміністративних правопорушень, а
також до спеціальних суб’єктів адміністративних правопорушень, пов’язаних із
корупцією.
6.

Пропозиція

деяких

науковців

трансформувати

адміністративну

відповідальність суддів в дисциплінарну є необґрунтованою з огляду на існування
принципових відмінностей між адміністративно-деліктним і дисциплінарним
провадженням. Такі відмінності стосуються, в першу чергу, мети, компетентності
органів, що здійснюють провадження, системи стягнень, які можуть бути
застосовані, а також строків.
7.

З метою врегулювання суперечностей між адміністративною та

дисциплінарною відповідальністю суддів, необхідно внести зміни до ст. 92 Закону
України «Про судоустрій і статус суддів» і виключити з неї ті підстави
дисциплінарної відповідальності суддів, які за своїм змістом фактично охоплюють
склади окремих адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, що
передбачені главою 13-А КУпАП.
8.

Вирішення проблеми співвідношення суддівської незалежності та

адміністративної відповідальності суддів має відбуватись на основні комплексного
підходу, сутність якого зводиться до таких основних постулатів: 1) судді мають
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нести адміністративну відповідальність на рівні з іншими громадянами, але лише за
деякі

адміністративні

правопорушення;

2) за

решту

адміністративних

правопорушень судді мають нести дисциплінарну відповідальність; 3) процедура
притягнення суддів до адміністративної відповідальності має передбачати деякі
винятки та обмеження що обумовлено, їх особливим правовим статусом. Аби
забезпечити практичну реалізацію зазначеного підходу, необхідно внести зміни до
КУпАП і доповнити його окремою статтею 15-1 – «Відповідальність суддів за
вчинення адміністративних правопорушень».
9.

На

сьогодні

в

Україні

сформувалась

повноцінна

система

антикорупційного законодавства, в межах якої доцільно виділяти дві групи актів:
базові та спеціальні. Перші, складають фундамент антикорупційної діяльності в
державі; другі – спрямовані на подолання корупції в окремих сферах суспільного
життя, галузях економіки чи напрямах діяльності державного апарату. В межах
останньої групи необхідно виділити нормативно-правові акти, які спрямовані на
протидію корупції в органах судової влади. Вони утворюють окрему підсистему,
що об’єднує цілу низку різноманітних за характером та юридичною силою, однак
спільних за метою та предметом регулювання, нормативних приписів і положень.
10.

Нормативно-правові акти, спрямовані на протидію корупції в судовій

гілці влади, можна об’єднати в 4 групи: 1) базові нормативно-правові акти у сфері
протидії корупції; 2) акти, що складають правову основу діяльності різноманітних
антикорупційних інституцій і структур; 3) нормативно-правові акти, які містять
обмеження та заборони, пов’язані із здійсненням правосуддя; 4) нормативноправові акти, якими встановлюється відповідальність за корупційні діяння та
порядок здійснення провадження за даними категоріями справ.
11.

Серед основних недоліків, які характерні для сучасної системи

нормативно-правових актів, спрямованих на підвищення ефективності заходів
адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, а
також на протидію корупції в судовій гілці влади, можна назвати наступні:
1) більшість таких актів влади мають декларативний характер, а тому не можуть (не
могли) зупинити масштабний розвиток корупції; 2) відсутність дієвих механізмів
реалізації закріплених такими актами антикорупційних механізмів, а також
ефективних заходів захисту та відновлення охоронюваних правовідносин;
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3) більшість із таких актів прийняті в умовах відсутності адекватної сучасним
тенденціям розвитку корупції та єдиної для всіх публічних інститутів концепції
антикорупційної діяльності, а тому мають хаотичний і суперечливий характер;
4) наявність значної кількості колізій, пролан та суперечностей між різними
антикорупційними

актами,

що

не

лише

зменшує

результативність

антикорупційного законодавства, але й негативно впливає на ефективність
діяльності правоохоронних органів з його застосування; 5) більшість із таких актів
не підкріплена ефективними та достатніми захисними механізмами, в тому числі,
заходами адміністративної відповідальності за їх порушення; 6) нечіткість та
суперечливість спеціальної термінології, що дає підстави застосовувати неадекватні
вчиненому правопорушенню заходи впливу, або ж взагалі уникати відповідальності
за корупційні діяння; 7) невідповідність заходів адміністративної відповідальності
за правопорушення, пов’язані з корупцією, суспільній небезпеці даної категорії
проступків; 8) наявність численних недоліків та прогалин в процедурі притягнення
правопорушників до адміністративної відповідальності за правопорушення,
пов’язані з корупцією, що в багатьох випадках дозволяє їм уникати справедливого
покарання; 9) обмежені можливості громадськості у сфері протидії корупції в
судовій гілці влади; 10) взаємна порука суддів, що унеможливлює ефективну
реалізацію більшості антикорупційних механізмів.
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РОЗДІЛ 2
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
СУДДІВ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ
2.1. Юридичний склад адміністративних правопорушень, пов’язаних із
корупцією, вчинених суддями: теоретичні та практичні аспекти
Базовим,
адміністративної

найбільш

важливим

відповідальності

елементом

суддів

за

дослідження

правопорушення,

інституту
пов’язані

з

корупцією, є питання кваліфікації таких проступків. Відразу ж зауважимо, що
кваліфікація правопорушень є одним із основних етапів механізму реалізації
відповідних норм антикорупційного законодавства. Її практичне значення досить
широке: це і гарантування дотримання принципів законності та об’єктивності при
притягненні
обов’язкового

суддів

до

адміністративної

з’ясування

всіх

обставин

відповідальності;
вчиненого

і

діяння

забезпечення
та

особи

правопорушника; і забезпечення відповідності накладеного стягнення вчиненому
правопорушенню тощо.
Традиційно, під кваліфікацією адміністративних правопорушень прийнято
розуміти встановлення і процесуальне закріплення точної відповідності ознак
вчинених особою протиправних дій або бездіяльності до ознак складу проступку,
передбаченого адміністративним законодавством [7; 38; 69; 125]. З наведеного
визначення

випливає,

що

кваліфікація

адміністративних

правопорушень,

пов’язаних із корупцією, – це, в першу чергу, розумовий процес уповноважених
суб’єктів, спрямований на з’ясування всіх ознак та обставин порушення
антикорупційного законодавства, а також їх зіставлення з ознаками, які включені
законодавцем у конструкцію складу відповідного проступку. В результаті такої
правової оцінки робиться висновок про наявність або відсутність у вчиненому
діянні всіх ознак складу адміністративного правопорушення, пов’язаного з
корупцією, що закріплений в конкретній статті Особливої частини КУпАП.
Кваліфікація адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією, – це
тривалий процес. Вона здійснюється практично на всіх стадіях адміністративного
провадження (виняток становить хіба що стадія звернення до виконання та
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виконання постанови в справі про адміністративне правопорушення, пов’язане з
корупцією). При цьому межі та повнота кваліфікації на кожній стадії провадження
змінюється, що обумовлено такими факторами: 1) обсяг та встановлення ступеня
достовірності отриманої інформації (в результаті адміністративного розслідування
обсяг зібраної інформації постійно змінюється: з’ясовуються нові відомості,
відкидається інформація, що не знайшла свого підтвердження); 2) завдання, що
поставлені перед конкретною стадією провадження (наприклад, на стадії
порушення адміністративної справи достатньо встановити сам факт порушення
антикорупційного законодавства, а також встановити, до якого саме виду
правопорушень (адміністративних, кримінальних, дисциплінарних, цивільноправових) його слід відносити; на стадії оскарження (опротестування) постанови
перевірка здійснюється в межах заявлених вимог). І лише після завершення
адміністративного провадження можна говорити про здійснення точної та повної
кваліфікації адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.
Отже, основною метою кваліфікації адміністративних правопорушень,
пов’язаних із корупцією, є встановлення в діяннях особи всіх ознак складу
правопорушення. Даний висновок породжує необхідність з’ясування двох питань:
що таке склад адміністративного правопорушення та які саме ознаки для нього
характерні.
На сьогодні в юридичній літературі під складом адміністративного
правопорушення прийнято розуміти встановлену адміністративним законодавством
сукупність об’єктивних і суб’єктивних ознак (складових, елементів), за наявності
яких те чи інше діяння (дія або бездіяльність) вважається адміністративним
правопорушенням [3, с. 127; 36, с. 228; 76, с. 76; 77, с. 48].
Відразу

ж

зауважимо,

що

аналізована

нами

категорія

«складу

адміністративного проступку» є чисто теоретичною конструкцією. Законодавець в
КУпАП не розкриває ані поняття складу правопорушення, ані системи його
основних ознак. Про склад адміністративного проступку згадується лише в п. 1 ч. 1
ст. 247

КУпАП,

що

відносить

«відсутність

складу

адміністративного

правопорушення» до переліку обставин, які виключають провадження в справі [64].
Таким чином, встановлення складу адміністративного правопорушення – це суто
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пізнавальна діяльність, в основі якого лежить процес тлумачення законодавства [74,
с. 52].
Традиційно виділять дві групи ознак (елементів) складу адміністративного
проступку, які є взаємообумовленими та тісно взаємопов’язаними. До першої групи
відносяться об’єктивні ознаки, які характеризують зовнішню сторону проступку.
Зокрема, це об’єкт та об’єктивна сторона. До другої групи відносяться суб’єктивні
ознаки, які характеризують внутрішню сторону проступку. Це суб’єкт та
суб’єктивна сторона [4; 10; 21; 34].
Для кращого розуміння сутності та правової природи адміністративних
правопорушень, пов’язаних з корупцією, а також з метою полегшення процесу
кваліфікації порушень антикорупційного законодавства та притягнення суддів до
адміністративної відповідальності за такі діяння, в даному розділі нашої роботи
пропонуємо більш детально зупинитись на аналізі названих вище елементів складу
адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією. При цьому, для
зручності аналізу, ми спочатку дамо узагальнену характеристику об’єкта
адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією (який є спільним для
всіх правопорушень даної групи), і тільки після цього перейдемо до аналізу решти
елементів складу правопорушень (крім суб’єкта, який у нашому випадку має певну
специфіку, що більш детально була проаналізована в попередньому розділі роботи).
Всі адміністративні правопорушення, які пов’язані з корупцією, на сьогодні
зосереджені в главі 13-А КУпАП, до якої, в чинній на сьогодні редакції, віднесено
сім

складів

адміністративних

проступків:

1) Порушення

обмежень

щодо

сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 172-4); 2) Порушення
встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків (ст. 172-5);
3) Порушення вимог фінансового контролю (ст. 172-6); 4) Порушення вимог щодо
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 172-7); 5) Незаконне
використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових
повноважень (ст. 172-8); 6) Невжиття заходів щодо протидії корупції (ст. 172-9);
7) Порушення заборони розміщення ставок на спорт, пов’язаних з маніпулюванням
офіційним спортивним змаганням (ст. 172-9-1) [64].
Відразу ж зауважимо, що останні два правопорушення в даному розділі
розглядатись не будуть, оскільки специфічні особливості адміністративно-
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правового статусу саме професійних суддів жодним чином не впливають на їх
кваліфікацію: в ст. 172-9 КУпАП першочергове значення відіграє посада, яку
обіймає правопорушник – це має обов’язково бути посадова чи службова особа
органу державної влади, посадова особа місцевого самоврядування, юридичної
особи, їх структурних підрозділів; в ст. 172-9-1 КУпАП суб’єктом правопорушення
виступають особи, які визначені в Законі України «Про запобігання впливу
корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань».
Об’єкт адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією. У
найбільш загальному розумінні об’єкт правопорушення – це те, на що посягає
протиправне діяння (дія чи бездіяльності) [208; 96]. Зокрема, це певне коло
суспільних відносин, які охороняються адміністративною санкцією і яким
протиправним діянням була заподіяна шкода, або ж створена загроза заподіяння
такої шкоди.
Залежно від ступеня узагальнення та рівня абстрагування науковці виділяють
такі об’єкти: загальний, родовий, видовий та безпосередній [37; 112; 127].
Пропонуємо більш детально їх проаналізувати з урахуванням специфіки предмета
нашого дослідження.
Загальним об’єктом правопорушень, пов’язаних із корупцією, є суспільні
відносини, що охороняються адміністративними санкціями. Найбільш повне
уявлення про загальний об’єкт адміністративного проступку можна отримати, якщо
проаналізувати ст. 9 КУпАП. Зокрема, у ній зазначається, що адміністративне
правопорушення «посягає на громадський порядок, власність, права і свободи
громадян, на встановлений порядок управління» [64].
У першому розділі роботи ми довели, що корупція – це надзвичайно складне
та багатоаспектне явище, що дестабілізує соціальні зв’язки в усіх сферах
життєдіяльності суспільства, а не в окремій його галузі чи сфері. З урахуванням
сказаного, цілком справедливим видається зауваження науковців, які зазначають,
що «на відміну від інших адміністративних правопорушень, які не носять такого
суспільно небезпечного характеру, хоч і є антисуспільними проявами, корупційні
правопорушення, у яких би діяннях вони не проявлялися, завжди становлять
суспільну небезпеку, адже можуть об’єктивно завдавати або загрожувати завданням
шкоди державі й суспільству» [55, с. 21; 106; 190; 223, с. 306].
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Викладене вище дає підстави для висновку, що загальним об’єктом всіх без
винятку адміністративних

правопорушень,

пов’язаних

із корупцією,

є

і

громадський порядок, і власність, і права та свободи громадян, і встановлений
порядок управління.
Родовий об’єкт правопорушень, пов’язаних із корупцією, – це частина
суспільних відносин, які входять до загального об’єкта і яким заподіюється шкода
внаслідок

протиправного

діяння.

У

переважній

більшості

випадків

правопорушення, пов’язані з корупцією, посягають на встановлений порядок
управління, який регулюється багатьма нормами адміністративного права і
охороняється санкціями багатьох статей КУпАП.
Видовим об’єктом правопорушень, пов’язаних із корупцією, є суспільні
відносини, що визначають зміст та порядок відправлення правосуддя, форми
здійснення судової влади, способи організації судової системи та ще цілу низку
питань, які пов’язані із недопущенням проявів корупції в судовій гілці влади.
Безпосереднім об’єктом правопорушень, пов’язаних із корупцією, є суспільні
відносини, що охороняються санкціями конкретних статей глави 13-А КУпАП.
До-речі, в деяких випадках в межах безпосереднього об’єкта правопорушень
необхідно виділяти також і його предмет. Так, наприклад, у ст. 172-4 (Порушення
обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності) предметом
виступає дохід від забороненої діяльності, винагорода від роботи за сумісництвом;
у ст. 172-5 (Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання
подарунків) – сам подарунок; у ст. 172-6 (Порушення вимог фінансового контролю)
– декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування; у ст. 172-8 (Незаконне використання інформації, що стала відома
особі у зв'язку з виконанням службових повноважень) – інформація.
Наведена

вище

характеристика

об’єкта

правопорушень

може

бути

застосована для всіх без винятку правопорушень, пов’язаних із корупцією. Що
стосується решти елементів складу адміністративного проступку, то до їх
дослідження ми будемо підходити індивідуально (окрім такого елемента, як суб’єкт
проступку, який в нашому випадку є специфічним і який був детально
проаналізований в попередньому розділі роботи). При цьому, будуть враховані
наступні загальнотеоретичні положення:



Об’єктивна

невід’ємним

елементом

сторона
складу

адміністративного
адміністративного
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що

характеризує зовнішній прояв протиправного посягання на охоронюваний
адміністративними санкціями об’єкт. Об’єктивна сторона правопорушення включає
в себе обов’язкові та факультативні ознаки. До перших відноситься діяння (дія чи
бездіяльність), шкідливі наслідки такого діяння, а також причинно-наслідковий
зв’язок між таким діянням і наслідками, що настали. До факультативних ознак
відноситься місце, обстановка, час, предмети, засоби та способи вчинення
правопорушення [32; 65].


Суб’єктивна сторона адміністративного правопорушення відображає

психічне ставлення суб’єкта до вчиненого ним діяння. Суб’єктивна сторона
правопорушення теж включає в себе обов’язкові та факультативні ознаки. До
перших відноситься вина, про що прямо зазначається в ст. 9 КУпАП:
«адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна
(умисна або необережна) дія чи бездіяльність …».
Самого визначення «вини» законодавець не дає, однак, більшість науковців
розуміють під нею внутрішнє, психічне ставлення осудного дієздатного суб'єкта до
вчиненого діяння та до його шкідливих наслідків, яке проявляється у формі умислу
чи необережності [75; 66]. В ст. 10 та в ст. 11 відповідно дається визначення умислу
та необережності. Так, адміністративне правопорушення визнається вчиненим
умисно, коли особа, яка його вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї
дії чи бездіяльності, передбачала її шкідливі наслідки і бажала їх або свідомо
допускала настання цих наслідків; адміністративне правопорушення визнається
вчиненим з необережності, коли особа, яка його вчинила, передбачала можливість
настання шкідливих наслідків своєї дії чи бездіяльності, але легковажно
розраховувала на їх відвернення або не передбачала можливості настання таких
наслідків, хоч повинна була і могла їх передбачити.
Факультативними ознаками суб’єктивної сторони правопорушення є мета та
мотив. Мета – це уявний образ результату, якого прагне досягнути суб’єкт
внаслідок вчинення правопорушення, уявлення про бажані наслідки протиправних
дій.

Мотив

–

це

рушійна

правопорушення [16; 125].

сила,

внутрішнє

спонукання

на

вчинення

Нижче,

пропонуємо

більш

детально

проаналізувати
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суб’єктивну сторону тих адміністративних правопорушень, пов’язаних із
корупцією, в якості суб’єктів яких можуть виступати професійні судді.
2.2. Порушення суддями обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими
видами діяльності а також обмежень щодо одержання подарунків
У цьому підрозділі роботи нами будуть проаналізовані два склади
адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, вчинених суддями:
1) Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами
діяльності (ст. 172-4 КУпАП);
2) Порушення суддями встановлених законом обмежень щодо одержання
подарунків (ст. 172-5 КУпАП).
1. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими
видами діяльності (ст. 172-4 КУпАП).
Обмеження щодо сумісництва та суміщення суддівської діяльності з іншими
видами діяльності передбачені законодавцем не випадково. Особлива увага, що їм
приділяється,

обумовлена

самою

специфікою

відправлення

правосуддя.

Сумісницька робота в жодному разі не повинна становити конкуренцію суддівській
ані за рівнем отриманої винагороди, ані за обсягом витраченого часу. Суміщення
суддівської діяльності з іншою роботою (незалежно навіть від того, оплачуваною
вона є чи ні), завжди створює умови для виникнення корупційних ризиків,
підвищує ймовірність виникнення конфлікту інтересів, впливає на об’єктивність та
неупередженість прийнятих рішень, а також на загальний професійний рівень судді.
Водночас, повністю обмежувати коло позапрофесійних інтересів судді, а
також ізолювати його від суспільного та громадського життя – не доцільно. Саме
тому,

законодавець

підходить

вибірково

до

встановлення

даної

групи

правообмежень для суддів. Водночас, варто зауважити, що на сьогодні обмеження
щодо сумісництва та суміщення суддівської діяльності з іншими видами діяльності
встановлені відразу в кількох нормативно-правових актах.
По-перше, це ч. 2 ст. 127 Конституції України, яка забороняє професійним
суддям «належати до політичних партій та профспілок, брати участь у будь-якій
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політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші
оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової,
викладацької та творчої» [79].
По-друге, це ст. 54 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Вимоги
щодо несумісності), яка забороняє суддям: займати посади в будь-якому іншому
органі державної влади, органі місцевого самоврядування та мати представницький
мандат; за наявності заборони обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення
влади в порядку, передбаченому Законом України «Про очищення влади»;
поєднувати діяльність із підприємницькою або адвокатською діяльністю, будьякою іншою оплачуваною роботою (крім викладацької, наукової і творчої
діяльності); входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства
або організації, що має на меті одержання прибутку; належати до політичної партії
чи професійної спілки, виявляти прихильність до них; брати участь у політичних
акціях, мітингах, страйках; бути кандидатом на виборні посади в органах державної
влади (крім судової) та органах місцевого самоврядування, а також брати участь у
передвиборчій агітації [186].
По-третє, це ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції», яка забороняє
суддям (якщо інше не передбачено Конституцією або законами України): займатися
іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної
практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою
діяльністю; входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних
органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання
прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями
(частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та
представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній
раді), ревізійній комісії господарської організації) [156].
Якщо проаналізувати всі наведені нами вище законодавчі норми у їх
системному зв’язку, то відразу можна помітити різницю закріплених ними обсягів і
меж правообмежень щодо сумісництва та суміщення суддівської діяльності з
іншими видами діяльності. При цьому найбільший обсяг правообмежень
встановлений саме в Законі України «Про судоустрій і статус суддів», а не в
антикорупційному законі.
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З одного боку вказана обставина суттєво не впливає на антикорупційну
діяльність в судовій гілці влади. Однак, з іншого боку вона обумовлює різне
застосування схожих за своєю спрямованістю обмежувальних антикорупційних
норм. У першу чергу це пов’язано із тим, що диспозиція ст. 172-4 КУпАП дослівно
повторює текст ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції». Як наслідок, за
межами

охорони

адміністративних

санкцій

залишилось

значне

коло

правообмежень, які встановлені саме для суддів Законом України «Про судоустрій і
статус суддів». Зокрема, мова йде про заборону займати посади в будь-якому
іншому органі державної влади, органі місцевого самоврядування та мати
представницький мандат; займатися адвокатською діяльністю; належати до
політичної партії чи професійної спілки, виявляти прихильність до них; брати
участь у політичних акціях, мітингах, страйках; бути кандидатом на виборні посади
в органах державної влади (крім судової) та органах місцевого самоврядування, а
також брати участь у передвиборчій агітації.
Звісно, за порушення зазначених обмежень суддю може бути притягнуто до
дисциплінарної відповідальності та навіть звільнено з посади за порушення суддею
вимог щодо несумісності (п. 4 ч. 5 ст. 126 Конституції України). Однак, притягнути
суддю до адміністративної відповідальності за такі порушення – не можна.
На нашу думку, законодавче закріплення різних засобів охорони для
тотожних за своїм призначенням і сутністю правових норм суттєво знижує
ефективність останніх, а тому потребує негайного усунення. До-речі, таку ж думку
висловили опитані нами респонденти, більшість з яких (61 % представників судової
системи; 78 % юристів; 63 % учасників судових процесів; 60 % пересічних
громадян) підтримали пропозицію щодо внесення змін до ст. 172-4 КУпАП з метою
розширення її меж та приведення у відповідність до Закону України «Про
судоустрій і статус суддів».
Практична реалізація такої пропозиції можлива за рахунок внесення цілої
низки змін до ст. 172-4 КУпАП: 1) зазначену статтю необхідно доповнити новою
частиною такого змісту: «Порушення інших вимог щодо несумісності, які
встановлені

спеціальним

законодавством

для

окремих

категорій

осіб,

уповноважених на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних
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мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно отриманого доходу»;
2) частину третю ст. 172-4 вважати відповідно частиною четвертою і викласти в
такій редакції: «Дії, передбачені частиною першою, другою або третьою, вчинені
особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж
порушення …» і далі за текстом.
Наступне питання, на якому варто зупинитись в рамках аналізу
правопорушення, передбаченого ст. 172-4 КУпАП, стосується дослідження його
об’єктивної сторони.
Відразу ж зауважимо, що порушення обмежень щодо сумісництва та
суміщення з іншими видами діяльності може виражатись лише у формі активних
протиправних дій. При цьому, законодавець називає дві основні форми вчинення
даного правопорушення.
У першу чергу, це порушення встановлених законом обмежень щодо
зайняття підприємницькою або іншою оплачуваною діяльністю.
Визначення

підприємницької

діяльності

закріплене

в

ч. 1

ст. 42

Господарського кодексу України. Зокрема, під підприємництвом розуміється
самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність,
що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення
економічних і соціальних результатів та одержання прибутку [40].
Під зайняттям іншою оплачуваною діяльністю (роботою) необхідно розуміти
виконання особою, крім своєї основної, ще й іншої оплачуваної роботи на умовах
трудового договору або без укладання такого, у вільний від основної роботи час як
за основним місцем роботи, так і на іншому підприємстві, в установі, організації
або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом.
Не вважається порушенням обмежень щодо сумісництва та суміщення з
іншими видами діяльності здійснення суддею викладацької, наукової та творчої
діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики із спорту.
Під вказаними видами діяльності необхідно розуміти наступне:


викладацька діяльність – це вид інтелектуальної і творчої діяльності,

що спрямована на одержання, поширення, використання нових знань, фахових
навичок, їх практичне застосування (Рішення КСУ № 21-рп/2010 від 6 жовтня 2010
року [196]). Беручи за основу таке розуміння, більшість суддів при розгляді даної
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категорії справ зводять викладацьку діяльність до процесу надання знань,
формування вмінь і навичок з різних напрямів освіти, розвитку інтелектуальних і
творчих здібностей, фізичних якостей відповідно до задатків та запитів осіб, які
навчаються (учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів,
аспірантів, ад’юнктів, докторантів тощо); або ж до діяльності, спрямованої на
отримання особами, що навчаються, професії, підвищенню їх виробничої
кваліфікації,

забезпечення

фундаментальної

наукової,

загальнокультурної,

спеціальної практичної підготовки і перепідготовки; викладацька діяльність може
включати

у

себе

навчально-виховну,

наукову,

дослідницьку,

пошукову,

експериментальну роботу з різних проблем науки, техніки, мистецтва [135];


наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на

одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними видами
якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження (п. 12 ч. 1 ст. 1 Закону
України «Про наукову і науково-технічну діяльність» [174]). Основними формами
наукової діяльності є фундаментальні та прикладні наукові дослідження;


творча діяльність – це індивідуальна чи колективна творчість,

результатом якої є створення або інтерпретація творів, що мають культурну
цінність (п. 21 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про культуру» [171]);


медична практика – вид господарської діяльності у сфері охорони

здоров'я, який провадиться закладами охорони здоров'я та фізичними особами –
підприємцями, які відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, з метою надання
видів медичної допомоги, визначених законом, та медичного обслуговування
(п. 1.3. Наказу МОЗ від 02.02.2011 р. № 49 [162]);


інструкторська та суддівська практика зі спорту – є основними

формами спортивно-тренувальної діяльності (п. 30 Постанови КМУ від 05.11.1999
№ 2061 [165]). Суддівство спортивних змагань здійснюється спортивними суддями
– фізичними особами, які пройшли спеціальну підготовку і отримали відповідну
кваліфікаційну категорію та уповноважені забезпечувати дотримання правил
спортивних змагань, положень (регламентів) про змагання, а також забезпечувати
достовірність зафіксованих результатів (ст. 41 Закону України «Про фізичну
культуру і спорт»[188]). Судді по спорту перебувають на обліку в органах
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управління фізичною культурою і спортом, а суддівство змагань відмічається у
заліковій картці, яка ведеться колегією суддів за місцем обліку судді;


інструкторська робота зі спорту – це вид діяльності, спрямований на

проведення фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи, навчально-тренувальної
роботи у фізкультурно-оздоровчих групах і спортивних секціях тощо.
Проаналізувавши наведені визначення, можна помітити, що всі вони
закріплені в різних нормативно-правових актах, а деякі з них – є результатом лише
доктринального

тлумачення.

Такий

підхід

законодавця

до

визначення

правообмежень для суддів та інших категорій осіб, уповноважених на виконання
функцій держави, негативно впливає на правозастосовну практику, оскільки
обумовлює різне трактування одних і тих самих норм закону, а подекуди, дозволяє
правопорушникам навіть ухилитися від адміністративної відповідальності.
Найбільш оптимальним способом усунення даного недоліку, на думку
більшості опитаних нами респондентів (76 % представників судової системи; 80 %
юристів; 57 % учасників судових процесів; 67 % пересічних громадян), є офіційне
законодавче закріплення наведених вище визначень в Законі України «Про
запобігання корупції». Ми підтримуємо зазначений підхід і вважаємо, що вся
спеціальна термінологія, яка використовується при встановленні правообмежень
для суддів та інших категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави,
має бути офіційно закріплена в спеціальному антикорупційному законі. При цьому
терміни повинні вживатись у тому значенні, у якому вони є найбільш прийнятними
з огляду на практику протидії корупції.
З метою практичної реалізації зробленого нами вище висновку, пропонуємо
внести зміни до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції», доповнивши
її визначенням таких понять, як: «підприємницька діяльність», «зайняття іншою
оплачуваною

діяльністю

(роботою)»,

«викладацька

діяльність»,

«наукова

діяльність», «творча діяльність», «медична практика», «суддівська практика зі
спорту», «інструкторська практика зі спорту».
Друга форма вчинення правопорушення, передбаченого ст. 172-4 КУпАП,
полягає у порушенні особою встановлених законом обмежень щодо входження до
складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради
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підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (ч. 2 ст. 172-4
КУпАП).
Для кваліфікації дій судді за цією частиною необхідним є доведення
наявності одночасно двох ознак:
1) суддя входить до складу правління, інших виконавчих чи контрольних
органів, чи наглядової ради підприємства або організації. Правління, інші виконавчі
та контрольні органи, наглядова рада – відносяться до органів, які здійснюють
управління та контроль за діяльністю підприємства (організації). Згідно ст. 65
Господарського кодексу України, конкретні форми управління підприємством,
порядок їх утворення, сфера діяльності та межі повноважень встановлюються
статутом підприємства чи іншими установчими документами [40].
2) таке підприємство чи організація створені з метою одержання прибутку.
При встановленні виду господарської діяльності (комерційна або не комерційна),
яку здійснює підприємство чи організація, необхідно керуватись відповідно
положеннями глави 4 та глави 5 Господарського кодексу України. Так, ст. 42
визначає підприємництво як самостійну, ініціативну, систематичну, на власний
ризик господарську діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання
(підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та
одержання прибутку. Некомерційним господарюванням, згідно ст. 52, є самостійна
систематична

господарська

діяльність,

що

здійснюється

суб'єктами

господарювання, спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших
результатів без мети одержання прибутку [40]. Податковий кодекс України до
неприбуткових підприємств, установ та організацій відносить неприбуткові
підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток
підприємств відповідно до податкового законодавства [130].
Водночас, не вважається порушенням обмежень, зазначених в ч. 2 ст. 172-4
КУпАП, виконання суддею функцій з управління акціями (частками, паями), що
належать державі чи територіальній громаді, а також виконання суддею функцій з
представництва інтересів держави чи територіальної громади в раді (спостережній
раді), ревізійній комісії господарської організації.
Декілька слів варто сказати про предмет даного правопорушення. Ним може
бути: по-перше, дохід від підприємницької діяльності, а також дохід від діяльності,
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пов’язаної з участю в управлінні підприємством, організацією; по-друге,
винагорода від роботи за сумісництвом. При цьому враховується загальна сума
доходу (винагороди), одержаного одноразово, періодично або ж щомісячно, в
грошовій, матеріальній або ж нематеріальній формах, від усіх видів забороненої
діяльності як на території України, так і за її межами.
За своїм складом, правопорушення, передбачене ст. 172-4 КУпАП, може бути
як матеріальним, так і формальним. Так, наприклад, правопорушення, передбачене
ч. 1 ст. 174-2 КУпАП, вважається закінченим з моменту отримання доходу від
підприємницької діяльності чи винагороди від роботи за сумісництвом. Водночас,
для кваліфікації діянь особи за ч. 2 ст. 172-4 КУпАП достатньо довести сам факт її
входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, або ж
наглядової ради відповідного підприємства (організації).
Із суб’єктивної сторони правопорушення, передбачене ст. 172-4 КУпАП,
може бути вчинене лише у формі прямого умислу. При цьому додатковою ознакою
суб’єктивної сторони виступає мета, що полягає у прагненні правопорушника
отримати незаконний дохід або прибуток від здійснення заборонених видів
діяльності.
Кваліфікованим складом адміністративного правопорушення, передбаченого
ст. 172-4 КУпАП, є повторне вчинення особою будь-якого правопорушення,
передбаченого ч. 1 та ч. 2 аналізованої статті.
За вчинення правопорушень, передбачених ст. 172-4 КУпАП, на суддю може
бути накладено одне з таких стягнень: 1) штраф (від трьохсот до п’ятисот НМДГ) з
конфіскацією незаконно отриманого доходу (ч. 1); 2) штраф (від п’ятисот до
восьмисот НМДГ) з конфіскацією отриманого доходу чи винагороди та з
позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
строком на один рік.
2. Порушення

встановлених

законом

обмежень

щодо

одержання

подарунків (ст. 172-5 КУпАП).
Аналіз ст. 172-5 КУпАП дозволяє говорити про банкетний характер
викладених у ній заборон, для з’ясування дійсного змісту яких необхідно
звернутись до антикорупційного законодавства.
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У першу чергу, необхідно з’ясувати, що таке подарунок (як предмет
правопорушення, передбаченого ст. 172-5 КУпАП).
П. 8 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» відносить до
подарунків грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні
активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної
ринкової [156].
Для пояснення термінів, які використовує законодавець у наведеному
визначенні, звернімося до спеціального законодавства:


грошові кошти (гроші) – це готівка, кошти на рахунках у банках та

депозити до запитання (п. 3 Наказу Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р.
№ 73 [118]). У свою чергу, до коштів відноситься гривня або іноземна валюта
(п. 14.1.93 Податкового кодексу України [130]);


майно – це окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та

обов'язки (ст. 190 ЦКУ [217]);


переваги – це привілеї, додаткові гарантії, які ставлять особу, якій вони

надаються, в нерівне становище з іншими особами. Це може бути, наприклад,
надання права на отримання певних матеріальних благ, послуг, пільг, на які суддя
за законом хоч і має право, але які надаються йому позачергового або
першочергового без належних на те підстав, а також одержані ним з порушенням
встановленого законом порядку (процедури) (право на отримання службового
житла, транспортного засобу тощо);


пільги – це звільнення особи від загальних для усіх громадян чи

встановлених для певної категорії громадян обов’язків і зобов’язань, а також
встановлення для особи додаткових прав. За своїм змістом пільги можуть бути
майновими та немайновими. До перших належать пільги, що надаються особі у
вигляді додаткових виплат, повного або часткового звільнення від обов'язкових
платежів; до других – пільги, що пов'язані з наданням особі додаткових відпусток,
скороченням робочого часу, виконанням полегшеного виду роботи та інших
переваг немайнового характеру (Закон України «Про державні соціальні стандарти
та державні соціальні гарантії» [147]. Закон України «Про судоустрій і статус
суддів» передбачає для суддів цілу низку різноманітних переваг та компенсацій.
Водночас, не всі вони, згідно рішення КСУ від 20.03.2002 № 5-рп/2002, можуть
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бути віднесені до пільг [198]. А тому, при визначенні права судді на отримання тих
чи інших пільг, необхідно керуватись Положенням Про Єдиний державний
автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги [154].


послуги – це діяльність суб'єктів, яка не набуває матеріально-речової

форми і задовольняє певні потреби замовників – особисті, колективні, громадські.
Послуги є результатом різнорідної діяльності, яка здійснюється виробником на
замовлення будь-яких споживачів (окремих громадян, підприємств, організацій,
підприємців), змінюють стан одиниць, які споживають ці послуги (п. 1 Наказу
Держкомстату України від 20.07.2007 р. № 228 [52]);


нематеріальні

активи

–

це

право

власності

на

результати

інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової власності, а також інші
аналогічні права, визнані об'єктом права власності (інтелектуальної власності),
право користування майном та майновими правами платника податку в
установленому законодавством порядку, у тому числі набуті в установленому
законодавством порядку права користування природними ресурсами, майном та
майновими правами (ст. 14.1.120 Податкового кодексу України [130]).
Для віднесення грошових коштів або іншого майна, переваг, пільг, послуг,
нематеріальних активів до подарунків, необхідно довести, що вони були надані
(одержані) безоплатно, або за ціною, нижчою мінімальної ринкової.


Безоплатно наданими товарами, роботами, послугами визнаються:

а) товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими договорами, за
якими не передбачається грошова або інша компенсація вартості таких товарів чи їх
повернення, або без укладення таких договорів; б) роботи (послуги), що
виконуються (надаються) без висування вимоги щодо компенсації їх вартості;
в) товари, передані юридичній чи фізичній особі на відповідальне зберігання і
використані нею (ст. 14.1.13 Податкового кодексу України [130]).
 Ціна – це виражений у грошовій формі еквівалент одиниці товару
(п. 15 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про ціни і ціноутворення» [189]). Ціни можуть
бути вільними (встановлюються суб’єктами господарювання самостійно за згодою
сторін) та державні регульовані (запроваджуються на товари, які справляють
визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін, мають істотну соціальну
значущість, а також на товари, що виробляються суб’єктами, які займають
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монопольне (домінуюче) становище на ринку). Ринковою ціною є ціна, за якою
товари (роботи, послуги) передаються іншому власнику за умови, що продавець
бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх отримати на
добровільній основі, обидві сторони є взаємно незалежними юридично та
фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а
також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності – однорідних)
товарів

(робіт,

умовах (ст. 14.1.219

послуг)

у

Податкового

порівняних

економічних

кодексу [130]).

Відповідно,

(комерційних)
мінімальною

ринковою ціною є нижня межа ціни, яка склалася на ринку товарів (робіт, послуг).
Відразу ж зауважимо, що фат отримання майна, товарів, послуг за ціною, нижчою
мінімальної ринкової, є оціночною категорією, що підлягає доведенню та
обґрунтуванню в кожному конкретному випадку.
Завершуючи аналіз предмета правопорушення, передбаченого ст. 172-5
КУпАП, ще декілька слів варто сказати про таку категорію, як «пожертва». Відразу
ж зауважимо, що законодавець не вживає його в п. 8 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про
запобігання корупції» для пояснення терміну «подарунок», однак, згадує про нього
в санкції ст. 172-5 КУпАП. При цьому, якщо за правопорушення, передбачене ч. 1
цієї статті, законодавець передбачає стягнення у вигляді конфіскації лише
незаконно отриманого подарунка, то за повторне вчинення такого правопорушення
конфіскації підлягає і подарунок, і пожертва (ч. 2 ст. 172-5 КУпАП [64]).
В результаті проведеного дослідження, ми з’ясували, що дана прогалина
утворилась після прийняття нового Закону України «Про запобігання корупції». В
раніше чинному антикорупційному законі (мова йде про Закон України «Про
засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 р.) для осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, були передбачені
обмеження на отримання і подарунків, і пожертв (ст. 8 Закону [158]). Відповідно,
ст. 172-5 КУпАП передбачала адміністративну відповідальність за «Порушення
встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви)».
У чинному на сьогодні Законі України «Про запобігання корупції» термін
«пожертва» взагалі не згадується. На нашу думку, такий корок законодавця є
цілком обґрунтованим. Річ у тім, що, згідно ст. 729 ЦКУ, пожертвою є дарування
нерухомих та рухомих речей, зокрема грошей та цінних паперів, для досягнення
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особами певної, наперед обумовленої мети. При цьому до договору про пожертву
застосовуються положення про договір дарування, якщо інше не встановлено
законом (Цивільний кодекс України [217. Таким чином, термін подарунок і термін
пожертва співвідносяться між собою як ціле та частина. А тому, наразі немає
необхідності у їх одночасному згадуванні в антикорупційному законодавстві.
Враховуючи викладене, з метою уніфікації положень Закону України «Про
запобігання корупції» та КУпАП, пропонуємо внести наступні зміни до останнього:
виключити з абз. 2 ч. 2 ст. 172-5 КУпАП слово «(пожертви)».
Об’єктивна сторона адміністративного правопорушення, передбаченого
ст. 172-5 КУпАП, полягає у порушенні встановлених законом обмежень щодо
одержання подарунків.
Для того, щоб з’ясувати, які ж саме обмеження щодо отримання подарунків
встановлені для професійних суддів, необхідно, в першу чергу, звернутись до ст. 23
Закону України «Про запобігання корупції».
Ч. 1 ст. 23 Закону забороняє професійним суддям: вимагати, просити,
одержувати подарунки безпосередньо або через інших осіб для себе чи близьких їм
осіб від юридичних або фізичних осіб: 1) у зв’язку із здійсненням суддею
діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави; 2) якщо особа, яка дарує,
перебуває в підпорядкуванні судді [156]. Аналіз наведеного положення дозволяє
зробити наступні важливі для правозастосовної діяльності висновки.
По-перше, суддя буде нести адміністративну відповідальність за незаконне
отримання подарунку, незалежно від способу його передачі. При цьому не має
значення, хто саме був ініціатором подарунку: суддя (інші особи) чи дарувальник.
При цьому в першому випадку правопорушення вважається закінченим з моменту
висунення суддею (іншими особами) вимоги або прохання; у другому випадку –
необхідним є доведення факту фактичного отримання подарунку суддею, або ж
надання ним згоди на отримання такого подарунку. Також, для кваліфікації дій
судді не має значення, хто саме був дарувальником – фізична чи юридична особа.
По-друге, суддя буде нести адміністративну відповідальність за одержання
подарунку незалежно від того, безпосередньо або через інших осіб він вимагав,
просив чи отримав подарунок. При цьому іншими особами найчастіше виступають
адвокати, законні представники сторін, інші судді, керівник суду тощо. Водночас, в
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даному випадку обов’язково необхідно довести той факт, що подарунок
спрямовується на користь саме судді чи близьких йому осіб.
По-третє, суддя буде нести адміністративну відповідальність за одержання
подарунку незалежно від того, на власну користь чи на користь близьких осіб
спрямовується незаконно одержаний подарунок. При цьому до близьких осіб у
даному випадку законодавець відносить осіб, які спільно проживають, пов’язані
спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суддею (крім осіб, взаємні
права та обов’язки яких із суддею не мають характеру сімейних), у тому числі
особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також – незалежно
від зазначених умов – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка,
пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук,
внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха,
усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під
опікою або піклуванням судді (п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання
корупції» [156]).
По-четверте, суддя буде нести адміністративну відповідальність за одержання
подарунку лише тоді, коли такий подарунок отриманий ним у зв’язку із
здійсненням діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави (відправлення
правосуддя). Тобто для кваліфікації дій судді за аналізованою статтею в
обов’язковому порядку необхідно встановити наявність причинного зв'язку між
діянням (отриманням подарунку) та виконанням суддею функцій за посадою. При
цьому не має значення, за які конкретно дії суддя отримує подарунок. Це може
бути, наприклад, подяка за раніше прийняте рішення в справі, або за рішення, яке
тільки має бути прийняте, а також дарунки, які передаються не у зв’язку з
конкретними діями судді, а лише з метою налагодження з ним добрих стосунків
(привітання з професійним святом, Новим роком, Різдвом тощо). Також,
адміністративно

караним

визнається

одержання

суддею

подарунку

від

підпорядкованих йому осіб (в даному випадку мова йде про суддів, які займають
адміністративні посади в судах). В усіх інших випадках суддя може отримувати
подарунки у будь-якому розмірі і в будь-якій формі.
Окрім останнього, чинним законодавством передбачено ще цілий ряд
винятків із загальних обмежень щодо отримання подарунків. Так, судді можуть

приймати

подарунки,

які

відповідають

загальновизнаним

уявленням
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про

гостинність (крім проаналізованих вище випадків), якщо вартість таких подарунків
не перевищує одну мінімальну заробітну плату, встановлену на день прийняття
подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї
особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів,
встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято
подарунки [156].
При цьому під мінімальною заробітною платою необхідно розуміти
законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану
працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну,
а також погодинну норму праці (обсяг робіт) (ст. 3 Закону України «Про оплату
праці» [178]). Конкретний розмір мінімальної заробітної плати визначається
відповідним Законом України про державний бюджет і на 2016 рік складає: з 1
січня – 1378 гривень, з 1 травня – 1450 гривень, з 1 грудня – 1600 гривень (ст. 8
Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» [145]).
Прожитковий мінімум – це вартісна величина достатнього для забезпечення
нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору
продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та
мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і
культурних потреб особистості. Прожитковий мінімум визначається нормативним
методом у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для тих, хто
відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком
до 6 років; дітей віком від 6 до 18 років; працездатних осіб; осіб, які втратили
працездатність. (ст. 1 Закону України «Про прожитковий мінімум» [181]).
Конкретний

розмір

прожиткового

мінімуму

для

працездатних

осіб

теж

визначається відповідним Законом України про державний бюджет і на 2016 рік
складає: з 1 січня 2016 року – 1378 гривень, з 1 травня – 1450 гривень, з 1 грудня –
1600 гривень (ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016
рік» [145]).
Найбільш труднощів і запитань виникає при тлумаченні такого поняття, як
«загальновизнані уявлення про гостинність», оскільки воно не закріплене в
жодному нормативно-правовому акті і традиційно вважається оціночним, що
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створює певні ризики для однакового його тлумачення різними правозастосовними
органами. Ще більше проблем виникає у зв’язку з тим, що законодавець в
антикорупційному законі закріплює поняття саме «уявлення про гостинність», а не
«норми гостинності» чи «правила гостинності». Тобто в кожному конкретному
випадку необхідно встановити, які саме «уявлення» про гостинність панують в
тому чи іншому суддівському колективі. Очевидно, що це зробити практично
неможливо.
Водночас, при доведенні факту відхилення від загальновизнаних уявлень про
гостинність при одержанні суддею подарунку ми рекомендуємо керуватись
наступними правилами:
По-перше, необхідно відштовхуватись від загальних принципів суддівської
діяльності, національних традицій, вимог дипломатичного протоколу, правил
етикету тощо. Тобто отримання суддею подарунку повинно сприйматись обома
сторонами саме як міра дотримання етичних норм і стандартів. З огляду на такий
аспект,

варто

звернути

увагу

на

необхідність

дотриманні

принципів

дипломатичного етикету. В міжнародній практиці подарунки досить часто
виступають своєрідним дипломатичним жестом, і відмова від них може негативно
позначитись на міждержавних відносинах.
По-друге, отримання суддею подарунку не повинно бути пов’язано із
вчиненими ним раніше діями чи прийнятими рішеннями. Більше того, воно навіть
не повинно сприйматись як таке. У кожному випадку суддя має пересвідчитись, що
подарунок є виявом гостинності, а не підкупом і при найменшій підозрі
відмовитися від нього.
По-третє, подарунок має відповідати обстановці дарування та приводу, з
якого він дарується. Як правило, дарунки передаються урочисто: під час офіційних
заходів, урочистостей, візитів, свят. При цьому сам дарунок не приховується, а
передається відкрито.
По-четверте, допустимими є подарунки, що використовуються як засіб
підтримання ділових відносин або зміцнення робочих стосунків. Це може бути,
наприклад, сувеніри, запрошення на діловий обід, краєзнавчі та історичні
довідники, буклети, записники чи художні альбоми відомих картин, споруд,
книжки, букети квітів, сувеніри з національною символікою тощо.
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Узагальнюючи наведені вище рекомендації, ми можемо сформулювати
визначення подарунків, які відповідають загальновизнаним нормам гостинності: це
подарунки, які не суперечать загальним принципам проходження державної служби
та виконання службових повноважень, не пов’язані із вчиненими раніше особою
діями чи прийнятими рішеннями, дарування яких обумовлене національними
традиціями, вимогами дипломатичного протоколу чи правилами етикету, а також
відповідає обстановці дарування та приводу, з якого вони даруються.
Запропоноване визначення, на нашу думку, бодай в загальних рисах
окреслює межі гостинності, а тому матиме важливе значення для уніфікації
правозастосовної діяльності. Саме тому, ми наполягаємо на його офіційному
закріпленні в чинному законодавстві шляхом внесення змін до ч. 1 ст. 1 Закону
України «Про запобігання корупції» і доповнення її новим визначенням:
«подарунки, які відповідають загальновизнаним нормам гостинності». В даному
випадку ми свідомо вживаємо термін «норма», оскільки вважаємо його більш
влучним, аніж термін «уявлення». У зв’язку з цим, відповідні зміни необхідно
внести також і в ст. 23 Закону.
При кваліфікації дій судді за ст. 172-5 КУпАП варто мати на увазі, що на
сьогодні законодавцем передбачено певні винятки із проаналізованих нами вище
обмежень щодо вартості подарунків. Так, суддям дозволено отримувати подарунки
будь-якого розміру: 1) від близьких осіб (перелік осіб, які відносяться до близьких
осіб, був наведений нами вище); 2) якщо вони є загальнодоступними знижками на
товари, послуги, загальнодоступними виграшами, призами, преміями, бонусами.
На останньому пункті варто зупинитись більш детально оскільки у ньому
вживаються терміни, що потребують додаткового пояснення:
знижка (знижувальний коефіцієнт) – це зменшення ціни товару виробником
(постачальником) під час його продажу (реалізації) (п. 6 ч. 1 ст. Закону України
«Про ціни і ціноутворення» [189]);
приз (виграш) – це кошти, майно, майнові чи немайнові права, які підлягають
виплаті (видачі) гравцю у разі його виграшу в державну лотерею відповідно до
оприлюднених умов її проведення (п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державні
лотереї в Україні» [146]);
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премія – це одна з форм заохочення успіхів, досягнутих в праці, науці,
літературі, мистецтві чи іншій суспільно корисній діяльності;
бонуси – додаткова знижка на вартість товару, надана продавцем покупцеві
відповідно до умов угоди про купівлю-продаж (чи окремої згоди сторін), або для
зацікавлення (винагороди) постійних покупців у подальшій співпраці.
При

цьому

знижки,

призи,

виграші,

премії,

бонуси

мають

бути

загальнодоступними.
Вище, ми детально проаналізували обмеження щодо одержання подарунків
професійними

суддями,

порушення

яких

утворює

об’єктивну

сторону

адміністративного проступку, передбаченого ст. 172-5 КУпАП. Водночас, варто
зауважити, що сьогодні правозастосовна практика йде шляхом притягнення до
адміністративної відповідальності за аналізованою статтею також осіб, які
порушили визначений в законі порядок одержання подарунків. І хоча ані в назві, ані
в самому змісті ст. 172-5 КУпАП про порядок взагалі не згадується, на думку
більшості опитаних нами респондентів (63 % представників судової системи; 70 %
юристів; 54 % учасників судових процесів; 57 % пересічних громадян) дана група
проступків займає чільне місце в системі адміністративних правопорушень,
пов’язаних із корупцією, а тому має бути офіційно закріплена в КУпАП.
З метою практичної реалізації зроблених вище висновків, пропонуємо внести
наступні зміни до ст. 172-5 КУпАП: у назві статті та в ч. 1 після слів «одержання
подарунків» необхідно доповнити словами «та порядку їх одержання».
За які саме порушення порядку одержання подарунків суддя може бути
притягнутий до адміністративної відповідальності за ст. 172-5 КУпАП? Для того,
щоб дати відповідь на це питання, необхідно, в першу чергу, проаналізувати зміст
ст. 24 Закону України «Про запобігання корупції», у якій визначені загальні
правила запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та
поводження з ними.
По-перше, закон зобов’язує суддів, у разі надходження пропозиції одержання
подарунка, незважаючи на приватні інтереси, невідкладно вжити таких заходів:
1) відмовитися від подарунка; 2) за можливості ідентифікувати особу, яка його
передала; 3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа

99
співробітників; 4) письмово повідомити про подарунок безпосереднього керівника
або спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.
По-друге, у випадку виявлення суддею у своєму службовому приміщенні чи у
випадку отримання ним майна, що може бути подарунком, він зобов’язаний
невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей
факт свого безпосереднього керівника або керівника відповідного органу,
підприємства, установи, організації.
По-третє, безпосередній керівник або керівник відповідного органу,
підприємства, установи, організації, до якого звернувся суддя із повідомленням про
виявлення майна, що може бути подарунком, зобов’язаний скласти акт, який
підписується зазначеними особами. У випадку виявлення подарунку особою, яка є
керівником органу, підприємства, установи, організації, акт про виявлення
відповідного майна підписує ця особа та особа, уповноважена на виконання
обов’язків керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації у разі
його відсутності.
По-четверте,

подарунки,

одержані

суддями,

як

подарунки

державі,

Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним
підприємствам, установам чи організаціям, мають бути передані органу,
підприємству, установі чи організації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України, оскільки вони визнаються відповідно державною або комунальною
власністю (Постанова КМУ «Про затвердження Порядку передачі дарунків,
одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній
громаді, державним або комунальним установам чи організаціям» [166]).
Порушення суддею будь-якого із перерахованих вище правил дає підстави
для його притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 172-5 КУпАП.
Із суб’єктивної сторони правопорушення, передбачене ст. 172-5 КУпАП
характеризується умисною формою вини та корисливою метою.
Кваліфікованим складом адміністративного правопорушення, передбаченого
ст. 172-5 КУпАП, є повторне вчинення особою будь-якого правопорушення,
передбаченого ч. 1 аналізованої статті.
За вчинення правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-5 КУпАП, на суддю
може бути накладено стягнення у вигляді штрафу від ста до двохсот НМДГ з
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конфіскацією такого подарунка. Повторне вчинення зазначеного правопорушення
тягне за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот НМДГ з
конфіскацією такого дарунка та з позбавленням права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю строком на один рік.
2.3. Порушення суддями вимог фінансового контролю
Фінансовому контролю відводиться чільне місце в механізмі запобігання та
протидії корупції в судовій гілці влади. Про це, зокрема, свідчить аналіз норм
Закону України «Про судоустрій і статус суддів» що встановлює для суддів цілу
низку зобов’язань фінансового характеру. Передусім, мова йде про закріплений в
п. 6 ч. 5 ст. 55 Закону обов’язок суддів подавати декларацію особи, уповноваженої
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Гарантією виконання зазначеного обов’язку суддями виступає інститут
дисциплінарної відповідальності. Так, ст. 92 Закону в якості підстав притягнення
судді до дисциплінарної відповідальності, серед іншого, називає: 1) неподання або
несвоєчасне подання для оприлюднення декларації особи, уповноваженої на
виконання

функцій

встановленому

держави

або

законодавством

у

місцевого
сфері

самоврядування,

запобігання

корупції

в

порядку,

(п. 9

ч. 1);

2) зазначення в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, завідомо неправдивих відомостей або умисне
незазначення відомостей, передбачених законодавством (п. 10 ч. 1); 3) 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;
встановлення невідповідності рівня життя судді задекларованим доходам (п. 12
ч. 1) [186].
Більш

детально

інститут

фінансового

контролю

врегульований

в

спеціальному антикорупційному законодавстві. Зокрема, мова йде про Закон
України «Про запобігання корупції», що присвячує даному питанню окремий
розділ – Розділ VII «Фінансовий контроль». Він включає в себе дев’ять статей, що
детально регулюють наступні питання: терміни та категорії осіб, які зобов’язані
подавати декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування (далі – декларації) (ст. 45); перелік, зміст та обсяги
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інформації, що обов’язково зазначається в декларації (ст. 46); порядок здійснення
обліку та оприлюднення декларацій (ст. 47); суб’єкти та порядок здійснення
контролю й перевірки декларацій (ст. 48); встановлення своєчасності подання
декларацій (ст. 49); підстави та порядок проведення повної перевірки декларацій
(ст. 50); загальні засади здійснення моніторингу способу життя суб’єктів
декларування (ст. 51); перелік та підстави здійснення додаткових заходів
фінансового контролю (ст. 52); особливості здійснення заходів фінансового
контролю стосовно окремих категорій осіб (ст. 52-1) [156].
Відразу ж зауважимо, що наведені нами вище механізми фінансового
контролю за фінансовим становищем суддів не є новелою саме національного
законодавства. Вони стали результатом багаторічної кропіткої роботи з
імплементації найбільш прогресивних міжнародних стандартів у сфері протидії
корупції, у яких декларуванню доходів посадовими особами (у тому числі суддями)
відводиться досить вагома роль. Для прикладу можна навести наступні положення:


Міжамериканська конвенція проти корупції від 29.03.1996 р. 1) Ч. 4

ст. 3 (Превентивні заходи): Маючи на увазі цілі, сформульовані у статті 2 цієї
Конвенції, Держави-учасниці погодилися розглянути можливість застосувати
заходи в межах їхніх власних інституційних систем, щоб створити, підтримати і
зміцнити: … 4. Системи для реєстрації прибутку, майна і зобов'язань осіб, які
виконують публічні функції на певних постах, як вказано законом, і там, де це
доцільно, оприлюднювати

випадки такої

реєстрації. 2) Ст. 9

(Незаконне

збагачування): Відповідно до своєї Конституції і основних принципів своєї правової
системи кожна Держава-учасниця, що ще не зробила цього, повинна вжити
необхідних заходів для встановлення за своїм законодавством як злочину
суттєвого збільшення майна урядового чиновника, що він не може зрозуміло
пояснити у відношенні до його законних заробітків під час здійснення своїх
функцій. Серед тих Держав-учасниць, що встановили незаконне збагачування як
злочин, такий злочин мусить розглядатися як акт корупції, маючи на увазі цілі цієї
Конвенції.


Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб від

23.07.1996 р. 1) 5. У тій мірі, у якій до цього зобов'язує посада, і відповідно до
законів і адміністративних положень державні посадові особи сповіщають про
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ділові, комерційні або фінансові інтереси та про діяльність, яка здійснюється з
метою отримання фінансового прибутку, які можуть привести до можливої колізії
інтересів. 2) 8. Державні посадові особи у відповідності до займаного службового
положення і, як це дозволено або вимагається законом і адміністративними
положеннями, виконують вимоги про оголошення або повідомлення інформації про
особисті активи і зобов'язання, а також, по можливості, відомостей про активи і
зобов'язання чоловіка (дружини) і/або утриманців.


Конвенція ООН проти корупції. Ч. 5 ст. 8 (Кодекси поведінки

державних посадових осіб): 5. кожна Держава-учасниця прагне, у належних
випадках і згідно з основоположними принципами свого внутрішнього права,
запроваджувати заходи й системи, які зобов'язують державних посадових осіб
надавати відповідним органам декларації, inter alia, про позаслужбову діяльність,
заняття, інвестиції, активи та про суттєві дарунки або прибутки, у зв'язку з
якими може виникнути конфлікт інтересів стосовно їхніх функцій як державних
посадових осіб.
Проаналізувавши наведені вище національні та міжнародні нормативноправові акти, ми можемо зробити наступний висновок: на сьогодні інститут
фінансового контролю включає цілу низку правил, обмежень і зобов’язань для
професійних суддів, основною метою яких є отримання всебічної і максимально
повної інформації про їх фінансове становище за період перебування на посаді
судді та ще деякий час після цього. При цьому фінансовим контролем охоплюється
не лише інформація про доходи та видатки судді та членів його сім’ї, але також
інформація про наявні фінансові активи, зобов’язання, доходи, отримані ними з
інших джерел, різноманітні фінансові операції тощо.
З позитивного боку варто відмітити, що новий антикорупційний закон усунув
більшість недоліків, які були виявлені під час практичного застосування раніше
чинного законодавства. Зокрема, розширив перелік суб’єктів декларування (на
сьогодні декларації зобов’язані подавати всі без винятку судді, а також кандидати
на посаду судді та особи, що були звільнені з такої посади); розширив перелік
інформації, яка зазначається в декларації; встановив дієві механізми перевірки
достовірності інформації, яка зазначається в деклараціях, а також перевірки фактів
незаконного збагачення суддів; передбачив адекватні заходи відповідальності за
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неподання декларації чи подання завідомо недостовірної інформації в декларації
тощо.
Водночас, незважаючи на такий значний антикорупційний потенціал,
сьогодні науковці та практичні працівники по-різному оцінюють покладання на
суддів обов’язку щорічно декларувати своє фінансове становище. Дехто вважає
його втручанням в особисте життя особи (В. Хомутинник, Ю. Кармазін [230]), а
дехто – засобом, який дозволяє забезпечити прозорість службової діяльності
посадових осіб (Н.В. Янюк [231, с. 109; Р. Куйбіда [89], І.В. Шруб [226, с. 213]).
На нашу думку, яку підтримала більшість опитаних нами респондентів (55 %
представників судової системи; 81 % юристів; 70 % учасників судових процесів;
79 % пересічних громадян), встановлення суворого контролю за фінансовим
становищем професійних суддів на сьогодні є одним із найбільш перспективних
напрямів попередження та протидії корупції в судовій системі. І заходи
адміністративної відповідальності за порушення суддями законодавчо визначених
вимог фінансового контролю суттєво підвищують профілактичний потенціал
даного інституту, роблячи його більш дієвим та ефективним.
Переходячи до безпосереднього аналізу ст. 172-6 КУпАП, якою встановлено
адміністративну відповідальність суддів за порушення вимог фінансового
контролю, у першу чергу необхідно більш детально зупинитись на предметі даного
правопорушення.
Проаналізувавши зміст ст. 172-6 КУпАП, у її системному зв’язку із
положеннями антикорупційного законодавства, ми прийшли до висновку, що
предметом аналізованого правопорушення є «декларація особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування». Однак, виникає
запитання: що необхідно розуміти під такою декларацією? Для того, щоб дати
відповідь на це запитання, необхідно звернутись до чинного законодавства.
На сьогодні термін «декларація» вживається в різних нормативно-правових
актах. Зокрема, законодавець згадує про митну, освітню, вантажну, в’їзну (виїзну)
декларації,а також про декларацію на товари, декларацію безпеки тощо. Однак, для
цілей нашого дослідження важливим є встановлення тотожності декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, із
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такими близькими до неї за змістом деклараціями, як декларація про майновий стан
особи та її доходи за минулий рік та податкова декларація.
Декларація про майновий стан особи та її доходи за минулий рік згадується в
Конституції України. Так, згідно ч. 2 ст. 67 Конституції України, всі громадяни
щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про
свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому
законом [79].
Поняття, зміст, перелік суб’єктів і строки подання податкових декларацій
визначаються Податковим кодексом України. Зокрема, податковою декларацією
для цілей даного закону розуміється документ, що подається платником податків
контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого
здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що
свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників
податків – фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку (ст. 46
Податкового кодексу України [130]).
У свою чергу, ч. 1 ст. 45 Закону зобов’язує суддів щорічно до 1 квітня
подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства
декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним
агентством [156].
То чи тотожними є зазначені вище декларації і чи належить обов’язок суддів
у своїх деклараціях вказувати доходи і видатки членів своїх сімей та третіх осіб до
конституційного обов’язку громадян щорічно подавати до податкових інспекцій за
місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік?
Аналіз ч. 2 ст. 67 Конституції та ст. 46 Податкового кодексу України у їх
системному зв’язку із ч. 1 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції»
дозволяє стверджувати, що в них йде мова про різні декларації. На користь такого
висновку можна навести кілька аргументів.
По-перше, декларацію про майновий стан та доходи за минулий рік
зобов’язані продавати всі громадяни, а податкову декларацію – платники податків.
Водночас, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування подає лише чітко визначене коло суб’єктів (особи, які
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зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України
«Про запобігання корупції», в тому числі судді).
По-друге, абсолютно різною є мета подання декларацій громадянами,
платниками податків та суддями. В першому випадку мова йде про контроль за
сплатою громадянами податків, зборів та обов’язкових платежів, в другому –
контроль за нарахуванням та/або сплатою податкового зобов'язання; тоді як в
третьому – контроль за протиправним збагаченням особи під час перебування на
посаді судді.
По-третє, перелік інформації, що має бути зазначена в деклараціях громадян і
податкових деклараціях, а також строки та порядок її подання встановлюється
Податковим кодексом України, тоді як судді з даних питань мають керуватись
положеннями Закону України «Про запобігання корупції».
По-четверте, чинне законодавство по-різному регулює порядок проведення
перевірок достовірності відомостей, зазначених в даних деклараціях. Зокрема, такі
перевірки уповноважені проводити різні суб’єкти, які з цією метою наділяються
різним обсягом повноважень.
По-п’яте, для громадян, платників податків і для суддів передбачено настання
різних правових наслідків неподання декларації чи подання в деклараціях завідомо
недостовірної інформації. Вказані правопорушення посягають на різні об’єкти і
охороняються санкціями різних статей КУпАП та ККУ. Крім того, суддя додатково
притягується до дисциплінарної відповідальності за неподання або несвоєчасне
подання для оприлюднення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, а також за зазначення в такій декларації
завідомо

неправдивих

відомостей

або

умисне

незазначення

відомостей,

передбачених законодавством (п.п. 9, 10 ч. 1 ст. 92 Закону України «Про судоустрій
і статус суддів» [186]).
На підставі викладеного вище, можна зробити висновок, що обов’язок суддів
щорічно подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування не охоплюється конституційним обов’язком
громадян щорічно подавати декларації про свій майновий стан та доходи за
минулий рік, а також обов’язком платників податків подавати податкові декларації.
Оскільки в даному випадку мова йде про абсолютно різні декларації, вимоги щодо
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їх форми, змісту, способу подання та механізму перевірки можуть відрізнятися.
Подання декларацій про свій майновий стан та доходи за минулий рік – це
конституційний

обов’язок

громадян,

тоді

як

подання

декларації

особи,

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування – це
обов’язок судді (п. 6 ч. 5 ст. 55 Закону України «Про судоустрій і статус
суддів» [186]).
Наступне питання, на якому необхідно зупинитись більш детально в рамках
аналізу адміністративної відповідальності суддів за порушення вимог фінансового
контролю, стосується форм учинення даного правопорушення. Аналіз ст. 172-6
КУпАП дозволяє нам виділити три такі форми: 1) несвоєчасне подання суддею без
поважних причин декларації; 2) неповідомлення або несвоєчасне повідомлення
суддею про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про
суттєві зміни у майновому стані; 3) подання суддею завідомо недостовірних
відомостей у декларації. Пропонуємо розглянути їх більш детально.
1. Несвоєчасне подання суддею без поважних причин декларації. Для того,
щоб притягнути суддю до адміністративної відповідальності за несвоєчасне
подання декларації необхідно в обов’язковому порядку встановити дві обставини:
по-перше, чи було допущено ним порушення строків подання такої декларації; подруге,чи не було поважних причин, які перешкоджали йому подати таку
декларацію.
Строки подання декларацій суддями встановлені у ст. 45 Закону України
«Про запобігання корупції» [156]. При цьому законодавець визначає відразу кілька
таких строків: 1) судді зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом
заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за
минулий рік за формою, що визначається Національним агентством (ч. 1 ст. 45
Закону); 2) судді, які припиняють діяльність на посаді судді, подають декларацію
особи,

уповноваженої

на

виконання

функцій

держави

або

місцевого

самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями (абз. 1 ч. 2
ст. 45 Закону); 3) особи, які припинили діяльність на посаді судді, зобов’язані
наступного року після припинення діяльності подавати до 1 квітня декларацію

особи,

уповноваженої

на

виконання

функцій

держави

або

107
місцевого

самоврядування, за минулий рік (абз. 1 ч. 2 ст. 45 Закону).
Як бачимо, законодавець встановив відразу три випадки подання суддями
декларацій. Однак, вимушені констатувати, що лише два з них врегульовані
належним чином. При цьому, найбільше нарікань, з точки зору законодавчого
визначення строків, викликає другий із перерахованих вище випадків.
По-перше, не зрозуміло, який саме зміст необхідно вкладати у формулювання
«припиняють діяльність на посаді». Річ у тім, що ч. 5 ст. 126 Конституції України
визначає відразу дев’ять випадків звільнення судді з посади. Це: 1) закінчення
строку, на який його обрано чи призначено; 2) досягнення суддею шістдесяти п'яти
років; 3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
4) порушення суддею вимог щодо несумісності; 5) порушення суддею присяги;
6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 7) припинення його
громадянства; 8) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;
9) подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним
бажанням [79]. Навіть поверхневий аналіз зазначених підстав дозволяє дійти
висновку, що не у всіх перерахованих вище випадках суддя має об’єктивну
можливість подати декларацію (наприклад, за станом здоров’я, визнання безвісно
відсутнім тощо).
По-друге, не зрозуміло, в які саме строки судді, що припиняють діяльність на
посаді судді, зобов’язані подати декларацію. Річ у тім, що згідно Конституції
України «суддя звільняється з посади органом, що його обрав або призначив» [79],
тобто Президентом України або ж ВРУ. У свою чергу, сьомий розділ Закону
України «Про судоустрій і статус суддів» (Звільнення судді суду загальної
юрисдикції з посади) детально регулює процедуру такого звільнення [186].
Водночас, деякі бюрократичні законодавчі положення, а також суб’єктивні фактори
досить часто є причиною затягування такої процедури, яка інколи може тривати по
декілька місяців і навіть довше. На якому саме з цих етапів має подавати
декларацію суддя – невідомо.
Висловлені вище міркування свідчать про необхідність удосконалення
законодавчих норм, що встановлюють обов’язок суддів, які припиняють діяльність
на посаді судді, подавати декларації за період, не охоплений раніше поданими
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деклараціями. Такої ж думки дотримуються більшість опитаних нами респондентів
(61 % представників судової системи; 76 % юристів; 51 % учасників судових
процесів; 55 % пересічних громадян), на думку яких необхідно чітко встановити
строки подання таких декларацій суддями.
Дійсно, судді повинні подавати декларацію не в процесі вирішення питання
про їх звільнення з посади, а лише після підписання відповідного указу чи
прийняття

постанови.

При

цьому

найбільш

оптимальним

ми

вважаємо

встановлення місячного строку для подання такої декларації, що відраховується з
моменту офіційного припинення повноважень на посаді судді. З метою практичної
реалізації зроблених нами висновків, пропонуємо внести зміни до ч. 2 ст. 45 Закону
України «Про запобігання корупції», яку викласти в наступній редакції: «2. Особи,
зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону,
не пізніше ніж через місяць після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням
функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за
період, не охоплений раніше поданими деклараціями.». На нашу думку, такі зміни
суттєво підвищать ефективність інституту фінансового контролю за діяльністю
суддів, звівши до мінімуму кількість випадків ухилення не доброчесних суддів від
обов’язку декларування свого фінансового становища.
Декілька слів варто сказати про поважні причини, які можуть перешкодити
судді вчасно подати декларацію. Як правило, під поважними причинами в
юриспруденції прийнято розуміти обставини, що діють на волю суб’єкта і з яким
законодавець пов’язує звільнення цього суб’єкта від виконання покладених на
нього обов’язків або від визначених законодавством негативних наслідків його
поведінки [11, с. 105]. Відразу ж зауважимо, що ані КУпАП, ані Закон України
«Про запобігання корупції» не містять навіть приблизного переліку причин, які
можуть бути визнані поважними у випадку неподання суддею декларації. Тому, в
кожному конкретному випадку при розгляді справи суддя на власний розсуд
вирішує питання, чи доцільно визнавати ту чи іншу причину поважною. Для
прикладу, поважною причиною може бути визнано: тяжку хворобу, тривале
відрядження за кордон, визнання особи безвісно відсутньою чи оголошення
померлою, обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового
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рішення, обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха) та
інші подібні обставини. При цьому в кожному конкретному випадку для визнанні
тієї чи іншої причини поважною, суб’єкт декларування має надати достатні докази
та відповідні підтверджуючі документи.
2. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення суддею про відкриття
валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у
майновому стані. При притягненні судді до адміністративної відповідальності за
вказані правопорушення необхідно керуватись положеннями ст. 52 Закону України
«Про запобігання корупції», яка регулює порядок реалізації додаткових заходів
здійснення фінансового контролю [156]. Наразі, таких заходів є кілька. Пропонуємо
проаналізувати її більш детально.
2.1. Ч. 1 ст. 52 Закону зобов’язує суддю у десятиденний строк письмово
повідомити Національне агентство у встановленому ним порядку про відкриття
ним особисто або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банкунерезидента із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.
Дослівний аналіз даної норми дозволяє нам відмітити кілька принципово важливих
моментів. По-перше, це строк повідомлення, який не може перевищувати 10 днів.
По-друге, це форма повідомлення, яка обов’язково має бути письмовою. По-третє,
це зміст повідомлення, яке обов’язково має містити інформацію про номер рахунку
і місцезнаходження банку-нерезидента. Порушення будь-якого із зазначених
правил є підставою для притягнення судді до адміністративної відповідальності за
ч. 2 ст. 172-6 КУпАП.
Ще один важливий момент, на який необхідно звернути увагу, це обов’язок
судді повідомляти про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента
не лише ним особисто, але також і членами його сім’ї. Відразу ж зауважимо, що на
практиці реалізація зазначеного обов’язку може викликати численні труднощі з
огляду на законодавче закріплення кола осіб, які відносяться до членів сім’ї
декларанта. Так, згідно ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції», до
членів сім’ї відносяться: особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому
числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші
особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права
та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру
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сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у
шлюбі [156]. Як бачимо, наведене коло членів сім’ї є досить широким. Водночас,
очевидно, що не з усіма ними суддя обов’язково підтримує настільки близькі
стосунки, щоб із стовідсотковою достовірністю бути обізнаним про усі відкриті
ними рахунки, в тому числі валютні.
З урахуванням викладеного вище, а також приймаючи до уваги те, що чинне
законодавство не передбачає отримання обов’язкової згоди на відкриття особою
валютного рахунку в установі банку-нерезидента від усіх членів її сім’ї, вважаємо
необґрунтованим закріплення в ч. 1 ст. 52 Закону України «Про запобігання
корупції» обов’язку суб’єктів декларування повідомляти про відкриття валютного
рахунка в установі банку-нерезидента членами його сім’ї. Відповідно, не
обґрунтованим є притягнення судді до адміністративної відповідальності за ч. 2
ст. 172-6 КУпАП у випадку такого неповідомлення. Оскільки такої ж думки
дотримується більшість опитаних нами респондентів (80 % представників судової
системи; 83 % юристів; 66 % учасників судових процесів; 72 % пересічних
громадян), пропонуємо внести зміни до ч. 1 ст. 52 Закону України «Про запобігання
корупції», виключивши з неї словосполучення «або членом його сім’ї».
2.2. Ч. 2 ст. 52 Закону зобов’язує суддю у десятиденний строк письмово
повідомити Національне агентство у встановленому ним порядку про суттєву зміну
у майновому стані. У даному випадку принципове значення відіграють ті ж самі
моменти, що були перераховані нами вище, а саме: строк, форма і зміст
повідомлення. При цьому варто мати на увазі, що суттєвими змінами у майновому
стані чинне законодавство визнає отримання доходу, придбання майна на суму, яка
перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного
року (про розмір мінімальної заробітної плати та порядок її нарахування ми
зазначали вище).
Завершуючи аналіз другої форми вчинення правопорушення, передбаченого
ст. 172-6 КУпАП, варто звернути увагу ще на одну важливу обставину. Річ у тім,
що на сьогодні у законодавстві не встановлено жодних винятків при притягненні
судді до адміністративної відповідальності навіть незважаючи на наявність у нього
поважних причин для неповідомлення або несвоєчасного повідомлення про
відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у
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майновому стані. Водночас, такий підхід законодавця не узгоджується із ч. 1
аналізованої статті, у якій в обов’язковому порядку враховується відсутність
поважних причин несвоєчасного подання декларації.
На нашу думку, при вирішенні питання про притягнення судді до
адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 172-6 КУпАП в обов’язковому порядку
має бути встановлена відсутність поважних причин, приблизний перелік яких було
наведено нами вище. Оскільки такої ж думки дотримується абсолютна більшість
опитаних нами респондентів (88 % представників судової системи; 79 % юристів;
60 % учасників судових процесів; 58 % пересічних громадян), пропонуємо внести
зміни до ч. 2 ст. 172-6 КУпАП, виклавши її в такій редакції: «Неповідомлення або
несвоєчасне повідомлення без поважних причин про відкриття валютного рахунка в
установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані – » і далі за
текстом. Запропоновані нами зміни суттєво вплинуть на правозастосовну практику,
оскільки мінімізують кількість необґрунтовано накладених стягнень на суддів.
3. Подання суддею завідомо недостовірних відомостей у декларації. При
притягненні судді до адміністративної відповідальності за вказане правопорушення
необхідно встановити два істотних моменти:
По-перше, чи завідомо суддя подав недостовірні відомості в декларації. Для
цього спеціально уповноважені суб’єкти у сфері запобігання корупції при складанні
протоколу за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП мають в обов’язковому порядку надати докази,
які свідчать про обізнаність судді із дійсною вартістю об’єктів, відомості про які в
обов’язковому порядку підлягають декларуванню. Це, наприклад, можуть бути
підписані суддею особисто відомості про отримання додаткового доходу,
різноманітні договори, укладені суддею або членами його сім’ї (якщо набуття чи
припинення права власності передбачає надання обов’язкової згоди чоловіка
(дружини), опікуна, піклувальника тощо) чи інші офіційні документи, а також
показання свідків, повідомлення в ЗМІ та інші джерела доказів.
По-друге, на яку суму такі відомості відрізняються від достовірних. Згідно
примітки до ст. 172-6 КУпАП, відповідальність за подання завідомо недостовірних
відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що
має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних
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на суму від 100 до 250 мінімальних заробітних плат [64]. Таким чином, якщо
сумарна різниця вартості задекларованого майна є меншою 100 мінімальних
заробітних плат – суддя не несе жодної відповідальності; якщо ж така сума
перевищує 250 мінімальних заробітних плат – суддя притягується до кримінальної
відповідальності за ст. 366-1 КУУ [84].
При кваліфікації дій особи за ст. 172-6 КУпАП також варто враховувати
положення ч. 4 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції», яка надає
суб’єкту декларування право упродовж семи днів після подання декларації подати
виправлену декларацію [156]. Таким чином, протягом зазначеного терміну
недоцільно навіть порушувати питання про притягнення особи до адміністративної
відповідальності за вказане правопорушення.
Ще одна обставина, на яку варто звернути увагу в рамках аналізу даної
форми адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 172-6 КУпАП,
стосується питання притягнення до відповідальності суддів за повторне подання
завідомо недостовірних відомостей у декларації. Це питання є особливо актуальним
з огляду на положення ч. 4 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції», в
другому абзаці якої зазначається: «У разі притягнення суб’єкта декларування до
відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації або в разі виявлення
у ній недостовірних відомостей суб’єкт декларування зобов’язаний подати
відповідну декларацію з достовірними відомостями» [156]. Водночас, як відомо,
ст. 172-6 КУпАП не передбачає окремий кваліфікований склад правопорушення
для таких випадків, що, на думку більшості опитаних нами респондентів (50 %
представників судової системи; 67 % юристів; 76 % учасників судових процесів;
73 % пересічних громадян), суттєво знижує профілактичний потенціал інституту
фінансового контролю.
З метою усунення даного недоліку, пропонуємо внести зміни до ст. 172-6
КУпАП і доповнити її ч. 5 такого змісту: «Дії, передбачені частиною четвертою,
вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за
такі ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу від двох тисяч п’ятисот
до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один
рік.».
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Також, необхідно внести деякі зміни до абз. 2 ч. 4 ст. 45 Закону України «Про
запобігання корупції» з метою визначення у ній строків повторного подання
декларації. Нагадаємо, що на сьогодні законодавець не встановлює жодних строків,
в межах яких суб’єкт декларування повинен подати декларацію з достовірними
відомостями у випадку притягнення його до відповідальності. На нашу думку,
найбільш оптимальним є 30 денний термін, який дозволить особі зібрати всю
необхідну інформацію та задекларувати її. З урахуванням викладеного, пропонуємо
внести зміни до абз. 2 ч. 4 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції», яку
викласти в наступній редакції: «У разі притягнення суб’єкта декларування до
відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації або в разі виявлення
у ній недостовірних відомостей суб’єкт декларування протягом тридцяти днів
зобов’язаний подати відповідну декларацію».
Таким чином, підсумовуючи аналіз об’єктивної сторони правопорушення,
передбаченого ст. 172-6 КУпАП, ми можемо зазначити, що вона може виражатись
як у формі дії (несвоєчасне подання без поважних причин декларації; несвоєчасне
повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або
про суттєві зміни у майновому стані; подання завідомо недостовірних відомостей у
декларації) так і у формі бездіяльності (неповідомлення про відкриття валютного
рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані).
З суб’єктивної сторони дане правопорушення може бути вчинене лише
умисно (з прямим або непрямим умислом).
Кваліфікованим складом адміністративного правопорушення, передбаченого
ст. 172-6 КУпАП, є повторне вчинення особою протягом року будь-якого
правопорушення, передбаченого ч.ч. 1 та 2 аналізованої статті. До-речі, в якості
додаткового стягнення за вчинення даного правопорушення законодавцем
передбачено «конфіскацію доходу чи винагороди». Водночас, не зрозуміло, який
саме дохід і винагорода маються на увазі. Річ у тім, що в ст. 172-6 КУпАП мова йде
не про незаконно отримані надходження, а про неповідомлення відомостей про
законно набуте майно (відкриття рахунку). Якщо ж в результаті розслідування буде
встановлено, що особа незаконно отримала майно (доходи, винагороду), її дії слід
додатково кваліфікувати за відповідними статтями КУпАП чи ККУ і вже в їх
рамках проводити конфіскацію доходу чи винагороди.
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Таким чином, з метою приведення у відповідність санкції ч. 3 ст. 172 КУпАП
до об’єкту, що охороняється даною нормою, пропонуємо виключити з абз. 2 слова
«з конфіскацією доходу чи винагороди».
За вчинення правопорушення, передбаченого ст. 172-6 КУпАП, на суддю
може бути накладено стягнення: за ч. 1 – у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста
НМДГ; за ч. 2 – у вигляді штрафу від ста до двохсот НМДГ; за ч. 3 – у вигляді
штрафу від ста до трьохсот НМДГ з конфіскацією доходу чи винагороди та з
позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
строком на один рік; за ч. 4 – у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч
п’ятисот НМДГ.
Отже, вище ми довели, що інститут адміністративної відповідальності суддів
за порушення вимог фінансового королю займає особливе місце в системі
превентивних антикорупційних механізмів. Водночас, незважаючи на такий
значний профілактичний потенціал, законодавчі норми, які регулюють порядок
його
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недоопрацьованістю. Окрім тих недоліків, про які ми говорили вище, варто
звернути увагу ще на кілька спірних моментів.
По-перше,

це

відмежування

адміністративної

та

кримінальної

відповідальності за порушення вимог фінансового контролю. Так, вище ми уже
зазначали, що ч. 1 ст. 172-6 КУпАП передбачає адміністративну відповідальність за
несвоєчасне подання без поважних причин декларації, тоді як ч. 1 ст. 366-1 ККУ
передбачає кримінальну відповідальність за умисне неподання декларації. У зв’язку
з цим виникає питання: за якими критеріями необхідно відмежовувати несвоєчасне
подання декларації від її неподання. Оскільки вказані поняття співвідносяться як
ціле та частина, то кожен випадок подання декларації із порушенням встановлених
строків можна кваліфікувати також і як її неподання. Відомо, що законодавчі
формулювання подібного ґатунку негативно впливають на правозастосовну
практику, обумовлюючи прийняття протилежних за своїм змістом судових рішень.
Зазначена обставина також може бути використана правопорушниками як один із
можливих варіантів уникнення кримінальної відповідальності.
По-друге, це неспіврозмірність передбачених КУпАП розмірів штрафу і
вартості майна (доходу), яке було приховане від декларування. Так, за
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приховування від декларування майна, вартість якого відрізняється від достовірної
на суму від 100 до 250 мінімальних заробітних плат передбачено штраф у розмірі
всього від однієї тисячі до двох тисяч п’ятисот НМДГ (тобто менше майже як у сто
п’ятдесят разів). На нашу думку, в умовах посилення антикорупційних заходів,
необхідно збільшити розмір штрафу за порушення фінансового контролю з
одночасним зменшенням вартості майна, яке було приховане від декларування.
По-третє, це покладання на суддів обов’язку вказувати у декларації
персональні відомості не лише про себе, але й про членів своєї сім’ї та інших осіб.
Так, дослівний аналіз змісту ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції», що
закріплює перелік та обсяг інформації, яка має бути зазначена суддями у поданих
ними деклараціях, свідчить про те, що вона містить цілу низку персональних даних
не лише декларанта, але й членів його сім’ї, а подекуди, навіть зовсім сторонніх
осіб. Якщо розглядати цю норму у системному зв’язку із ст. 47 Закону, яка
передбачає оприлюднення та цілодобовий доступ до такої інформації, то можна
зробити висновок про наявність прямого порушення конституційного права особи
на особисте та сімейне життя.
Відразу ж зауважимо, що питання визначення меж втручання в особисте та
сімейне життя членів сім’ї декларанта вже було предметом розгляду КСУ. Так, у
своєму Рішенні від 6.10.2010 р. № 21-рп/2010 КСУ зазначає: «перелік близьких осіб
незалежно від місця їх проживання і ведення спільного господарства, а також інших
осіб за умови їх постійного проживання з особою, яка претендує на зайняття
відповідної посади, та ведення з нею спільного господарства … дає можливість
державним органам втручатися в їхнє особисте та сімейне життя, безпідставно
отримувати відомості особистого характеру, що суперечить наведеній нормі
Основного Закону України. Крім того, слід враховувати й те, що близькі особи не
претендують на зайняття зазначених посад, а лише опосередковано (родинними чи
іншими зв'язками) пов'язані з особами, які претендують на це або займають вказані
посади. Надання інформації про близьких та інших осіб без їх згоди особою, яка
претендує на зайняття відповідної посади, може призвести до отримання
недостовірних даних, внаслідок чого вона буде нести відповідальність згідно зі
статтею 164-1 КУпАП» [196].
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Ще в одному Рішенні КСУ від 20.01.2012 р. № 2-рп/2012 зазначається:
«Аналізуючи питання щодо поширення інформації про сімейне життя особи, яка
займає посаду, пов’язану зі здійсненням функцій держави або органів місцевого
самоврядування, КСУ враховує, що така інформація зазвичай стосується не лише
цієї особи, а й інших осіб, зокрема членів її сім’ї, яким Конституція України теж
гарантує право на невтручання в їх особисте і сімейне життя, крім випадків,
визначених законом. Тому поширення даних про таких фізичних осіб – членів сім’ї,
що можуть стати відомими в результаті поширення інформації про саму посадову
особу, крім випадків, визначених законом, може призвести до порушення їх
конституційних прав, зашкодити гідності, честі, діловій репутації тощо» [197].
Аналіз наведених міркувань КСУ у їх системному зв’язку із ст.ст. 46 та 47
Закону України «Про запобігання корупції» дає нам підстави стверджувати, що
інформація про членів своєї сім’ї, яку зобов’язані вказувати в деклараціях судді, є
персональними даними про особу і відноситься до конфіденційної інформації. Збір
та оприлюднення такої інформації суб’єктами декларування без згоди особи
порушує її право на особисте та сімейне життя та може стати підставою для
притягнення винних осіб до юридичної відповідальності. При цьому ч. 7 ст. 46
Закону України «Про запобігання корупції» фактично позбавляє суддю права
вибору своєї поведінки, оскільки «у разі відмови члена сім’ї суб’єкта декларування
надати будь-які відомості чи їх частину для заповнення декларації суб’єкт
декларування зобов’язаний зазначити про це в декларації, відобразивши всю відому
йому інформацію про такого члена сім’ї, визначену пунктами 1-12 частини першої
цієї статті».
Застосування аналізованих норм на практиці цілком ймовірно може
призвести до виникнення цілої низки колізій: Ситуація перша: суддя вимушений
вказувати в декларації всі відомі йому дані про членів своєї сім’ї та інших осіб
(мова йде навіть про інформацію, яка є конфіденційною), з якими він перебуває у
недружніх стосунках, має неприязні відносини тощо, тим самим наражаючи себе на
небезпеку бути притягнутим до відповідальності. Ситуація друга: суддя може стати
об’єктом погроз і шантажу з боку членів сім’ї чи інших осіб, які в такий спосіб
намагатимуться задовольнити свої особисті інтереси: отримати протекцію при
влаштуванні на роботу, виграти судовий спір у справі про спадкування майна тощо.
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Ситуація третя: члени сім’ї судді чи інші особи умисно надали йому недостовірну
інформацію, а потім порушують питання про притягнення його до відповідальності.
Ситуація четверта: члени сім’ї судді, які спочатку надали йому згоду на збирання та
поширення конфіденційної інформації про себе, через деякий час (у зв’язку із
сімейною сваркою, розлученням і розподілом майна чи з інших причин)
обвинувачують його в незаконному збиранні та поширенні конфіденційної
інформації.
Це далеко не повний перелік ситуацій, в яких може опинитись суддя. Однак,
навіть їх аналіз дозволяє стверджувати, що при вирішенні питання: «вказувати чи ні
в декларації інформацію про членів своєї сім’ї та інших осіб?», суддя завжди
обиратиме між двома загрозами: «бути притягнутим до відповідальності за
збирання та поширення конфіденційної інформації про особу» або «бути
притягнутим до відповідальності за неподання інформації чи за подання
недостовірної інформації». Таким чином, суддя виявляється права вибору
правомірного варіанта поведінки, що прямо суперечить ст. 60 Конституції України.
Також, ми вважаємо, що визначений в ст. 47 Закону України «Про
запобігання корупції» порядок обліку та оприлюднення декларацій, який
передбачає відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, порушує конституційне право членів сім’ї суб’єктів декларування
та інших осіб на особисте та сімейне життя. Конфіденційна інформація про членів
сім’ї судді та інших осіб може бути поширена тільки за їх згодою, крім випадків,
визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного
добробуту та прав людини. Відкритий доступ до декларацій суддів дає можливість
необмеженому колу осіб незаконно використовувати, розповсюджувати та
розпоряджатися інформацією навіть про тих членів сім’ї та третіх осіб, які не
пов’язані із суддею особистими стосунками, не підтримують із ним тісних зв’язків
або навіть мали разові контакти (наприклад, отримання благодійної допомоги).
Таким чином, викладене вище дає всі підстави для висновку, що положення
ч. 7 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» у їх системному зв’язку із
ст. 47 Закону порушують закріплене в ст. 32 Конституції України право членів сім’ї
декларанта та третіх осіб на захист від втручання в їх особисте і сімейне життя.
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Крім того, вони можуть негативно позначитись на рівні суддівської незалежності,
оскільки збільшують ймовірність вчинення незаконного тиску та впливу на суддів.
2.4. Порушення суддями вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів, а також незаконне використання інформації, що стала відома судді у
зв'язку з виконанням службових повноважень
У цьому підрозділі роботи нами будуть проаналізовані два склади
адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, вчинених суддями:
1) Порушення суддями вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів (стаття 172-7 КУпАП);
2) Незаконне використання інформації, що стала відома судді у зв'язку з
виконанням службових повноважень (стаття 172-8 КУпАП).
1. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів (стаття 172-7 КУпАП).
Останніми роками питання врегулювання конфлікту інтересів все більше
цікавлять як науковців, так і політиків. Результати їх спільної праці були втілені в
Законі України «Про запобігання корупції», який суттєво розширив правові засади
регулювання даного інституту [228, с. 205]. Для прикладу зазначимо, що раніше
чинний Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» присвячував
даному питанню лише одну статтю (ст. 14 – «Урегулювання конфлікту
інтересів» [158]), тоді як в чинному на сьогодні антикорупційному законі йому
відведено окремий розділ (Розділ V – Запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів), який містить дев’ять статей і детально регулює механізм зовнішнього та
самостійного врегулювання конфлікту інтересів [156].
То що ж таке конфлікт інтересів та яким має бути механізм його
врегулювання? Для того, щоб дати відповіді на поставлені запитання, необхідно
звернутись до чинного законодавства.
Відразу ж зауважимо, що Закон України «Про запобігання корупції» не дає
офіційного визначення терміну «конфлікт інтересів». Натомість, у ньому детально
роз’яснено зміст таких його складових понять, як потенційний та реальний
конфлікт інтересів. Перший визначається як наявність у особи приватного інтересу
у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що
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може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на
вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень. Реальним
конфліктом інтересів є суперечність між приватним інтересом особи та її
службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність
або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час
виконання зазначених повноважень. При цьому приватним інтересом для цілей
даного закону визнається будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому
числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими
стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у
зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших
організаціях [156].
Дослівне тлумачення наведених визначень дозволяє дійти висновку, що у
переважній більшості вони мають оціночний характер, оскільки практично
неможливо законодавчо закріпити вичерпний перелік всіх життєвих ситуацій, які
можуть потенційно або реально впливати на виконання суддею службових
повноважень. Як справедливо з даного приводу зауважують деякі науковці,
«відсутність у законі формулювання поняття «конфлікт інтересів», так само як і
його об’єктивних меж, ускладнює застосування антикорупційного законодавства та
може призвести до різного тлумачення норм як суб’єктами, на яких поширюється
його дія, так і особами, які задіяні в боротьбі з корупцією; ці недоліки можуть
становити реальну загрозу для судової системи» [221].
Стаття 28 Закону України «Про запобігання корупції» покладає на суддів (так
само як і на всіх інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави чи
місцевого самоврядування) цілу низку обов’язків, спрямованих на запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів. Зокрема, вони зобов’язані: 1) вживати заходів
щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;
2) повідомляти про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів
безпосереднього керівника, а у випадку перебування на посаді, яка не передбачає
наявності безпосереднього керівника, або в колегіальному органі – Національне
агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час
виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно; 3) не
вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

120
4) вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту
інтересів [156].
Більш детально механізм врегулювання конфлікту інтересів прописаний в
ст.ст. 29-36 Закону. Однак, вимушені констатувати, що на професійних суддів, у
зв’язку із специфікою їх правового статусу, даний механізм не розповсюджується.
Про це, зокрема, зазначається в ч. 1 ст. 35 Закону, згідно якої правила врегулювання
конфлікту інтересів в діяльності суддів судів загальної юрисдикції визначаються
законами, які регулюють їх статус та засади організації відповідних судових
органів [156].
То які ж особливості врегулювання конфлікту інтересів в діяльності
професійних суддів? Для того, щоб дати відповідь на поставлене запитання нам
необхідно, в першу чергу, звернутись до положень Закону України «Про судоустрій
і статус суддів». Так, згідно п. 9 ч. 5 ст. 131 Закону, контроль за додержанням вимог
законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів судів
загальної юрисдикції, голови та членів ВККСУ, Голови ДСА України та його
заступників покладається на Раду суддів України. Рада суддів також приймає
рішення про врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів у
діяльності зазначених осіб (у разі, якщо такий конфлікт не може бути
врегульований у порядку, визначеному процесуальним законом) [186].
Ч. 7 ст. 131 Закону закріплює алгоритм дій суддів у разі виникнення у них
реального чи потенційного конфлікту інтересів. Зокрема, вони зобов’язані не
пізніше наступного робочого дня з моменту виникнення такого конфлікту інтересів
у письмовій формі повідомити про це Раді суддів України [186]. Однак, як буде
доведено нижче, жодних правил поведінки суддів після такого повідомлення Закон
не встановлює.
З метою вирішення усіх питань, які пов’язані із врегулюванням конфлікту
інтересів в діяльності суддів, у складі Ради суддів України створено спеціальний
комітет: етики, врегулювання конфлікту інтересів та професійного розвитку суддів.
Крім того, рішенням Ради суддів України № 2 від 04.02.2016 р. було затверджено
«Порядок здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту
інтересів в діяльності суддів» [229], у якому досить детально прописано механізм
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врегулювання конфлікту інтересів (який, до-речі, дуже схожий із тим, що
закріплений в антикорупційному законі).
Традиційно, основною гарантією дотримання суддями обов’язку по
запобіганню

та

врегулюванню

конфлікту

інтересів,

виступає

інститут

дисциплінарної відповідальності. Про це, зокрема, зазначається в п. 7 ч. 1 ст. 92
Закону України «Про судоустрій і статус суддів», що передбачає притягнення судді
до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження за
«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)» [186].
Нагадаємо, що наразі єдиним законодавчо закріпленим процесуальним
способом врегулювання конфлікту інтересів в професійній діяльності суддів є
інститут відводу (самовідводу) судді. Підстави та порядок його застосування досить
детально прописані в процесуальному законодавстві (ст. 20 ЦПК України, ст. 75
КПК України; ст. 20 ГПК України; ст. 27 КАСУ), а тому ми не будемо детально
зупинятись на їх розгляді. Лише зауважимо, що даний інститут відноситься до
найважливіших гарантій реалізації принципу незалежності суддів, забезпечуючи
об’єктивне, справедливе та неупереджене вирішення справи. Відвід (самовідвід)
судді дозволяє виключити найменшу підозру в його зацікавленості в результатах
розгляду конкретної справи за наявності будь-яких обставин, що викликають або
можуть викликати сумнів у його об’єктивності. Водночас, варто зауважити, що
норми даного інституту поширюються лише на процесуальну діяльність судді і не
охоплюють ціле коло його поза процесуальних обов’язків. Саме для таких випадків
і передбачено правила врегулювання конфлікту інтересів в позапроцесуальній
діяльності судді.
Ще однією гарантією дотримання суддями обов’язку щодо врегулювання
конфлікту інтересів виступає інститут адміністративної відповідальності, що
віднайшло своє об’єктивоване вираження в ст. 172-КУпАП. Детальний аналіз
положень зазначеної статті дозволяє нам виокремити дві основні форми вчинення
даного правопорушення: 1) неповідомлення особою у встановлених законом
випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів; 2) вчинення
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дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів. Розглянемо ці
форми більш детально.
1. Неповідомлення суддею у встановлених законом випадках та порядку про
наявність у нього реального конфлікту інтересів. Як ми уже зазначали, у разі
виникнення у судді реального чи потенційного конфлікту інтересів, він
зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня з моменту виникнення такого
конфлікту інтересів у письмовій формі повідомити про це Раду суддів
України [186].
Дослівний аналіз зазначеного положення дозволяє дійти висновку, що суддю
може бути притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 172-7 КУпАП
лише у двох випадках: по-перше, коли він не повідомив, або повідомив із
порушенням встановлених законом строків про наявність у нього реального
конфлікту інтересів; по-друге, коли він не повідомив про це зазначених у законі
осіб (наприклад, повідомив про це керівника суду а не Раду суддів України).
Відразу ж зауважимо, що Закон України «Про запобігання корупції», на
відміну від Закону України «Про судоустрій і статус суддів», не висуває якихось
особливих вимог до змісту та форми повідомлення про наявність в особи конфлікту
інтересів, а тому, воно може бути як усним, так і письмовим. Водночас, ми не
зовсім погоджуємося із таким підходом і вважаємо, що повідомлення про наявність
в особи конфлікту інтересів має бути зроблене обов’язково в письмовій формі. Як
свідчить практика, а також узагальнення результатів проведеного нами опитування,
письмова форма та обов’язкова реєстрація повідомлення дозволяє більш ефективно
відреагувати на кожен факт виникнення конфлікту інтересів, а також слугує
додатковою гарантією захисту суддів від неправомірного обвинувачення в
приховуванні зазначених фактів (на дану обставину вказало 50 % опитаних нами
представників судової системи; 67 % юристів; 43 % учасників судових процесів;
49 % пересічних громадян).
Викладені вище аргументи свідчать на користь необхідності внесення змін до
п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції», яку ми пропонуємо
вкласти в наступній редакції: «2) письмово повідомляти не пізніше наступного
робочого дня …» і далі за текстом. На нашу думку, запропоновані зміни, з одного
боку, слугуватимуть додатковою процесуальною гарантією захисту осіб, які
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завчасно повідомляють про виникнення у них конфлікту інтересів; а з іншого боку,
суттєво зменшать кількість випадків неправомірного ухилення від відповідальності
за даний адміністративний проступок.
Аналізуючи ч. 1 ст. 172-7 КУпАП, з негативного боку варто відмітити той
факт, що законодавцем не передбачено жодних винятків при притягненні судді до
адміністративної відповідальності за неповідомлення у встановлених законом
випадках та порядку про наявність у нього реального конфлікту інтересів, навіть
незважаючи на поважні причини. На нашу думку, яку підтримала переважна
більшість опитаних респондентів (64 % представників судової системи; 61 %
юристів; 50 % учасників судових процесів; 53 % пересічних громадян), такий підхід
законодавця не узгоджується з іншими нормами КУпАП, що передбачають
обов’язкове врахування поважних причин при вирішенні питання про притягнення
особи до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з
корупцією.
Вище ми вже аналізували поважні причини, які можуть бути підставою для
звільнення судді від адміністративної відповідальності за вчинення деяких
правопорушень, пов’язаних із корупцією. Оскільки вони в повній мірі характерні і
для даного випадку, перераховувати їх немає необхідності. А тому, нам
залишається лише сформулювати зміни, які у зв’язку з викладеними вище
аргументами ми пропонуємо внести до ч. 1 ст. 172-7 КУпАП. На нашу думку,
найбільш доцільно її викласти в такій редакції: «Неповідомлення особою без
поважних причин у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї
реального конфлікту інтересів – » і далі за текстом. Сподіваємось, що
запропоновані нами зміни суттєво вплинуть на правозастосовну практику, оскільки
значно
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суддів,

які

необґрунтовано

притягуються

до

адміністративної відповідальності за цією статтею.
2. Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту
інтересів. П. 3 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» забороняє
суддям вчиняти дії та приймати рішення в умовах реального конфлікту
інтересів [156]. Порушення зазначеної заборони є підставою для притягнення судді
до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 172-7 КУпАП.
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Варто зауважити, що Закон України «Про запобігання корупції» передбачає
цілу низку обставин, за наявності яких особа може бути звільнена від
адміністративної відповідальності за вчинення дій чи прийняття рішень в умовах
реального конфлікту інтересів. Так, згідно ст. 28 Закону України «Про запобігання
корупції», у разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту
інтересів вона зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до територіального органу
Національного агентства. Національне агентство у випадку одержання від особи
такого повідомлення упродовж семи робочих днів роз’яснює їй порядок її дій щодо
врегулювання конфлікту інтересів. У разі, якщо особа не отримала підтвердження
про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених
законом. Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів,
вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталась за
роз’ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів [156].
Також, ст. 29 Закону України «Про запобігання корупції» дає особі
можливість самостійно вжити заходів щодо врегулювання наявного у неї реального
чи потенційного конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного
інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику або
керівнику органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання
звільнення з посади. Водночас, позбавлення приватного інтересу має виключати
будь-яку можливість його приховування [156].
Нажаль, вимушені констатувати, що на професійних суддів зазначені винятки
не поширюються. Як ми уже зазначали вище, згідно ч. 1 ст. 35 Закону України «Про
запобігання корупції», правила врегулювання конфлікту інтересів в діяльності
суддів судів загальної юрисдикції визначаються законами, які регулюють їх статус
та засади організації відповідних судових органів [156]. Однак, дослівний аналіз
положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» засвідчив, що в ньому
не передбачено жодних обставин, які б передбачали звільнення судді від
відповідальності за вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального
конфлікту інтересів, що негативно впливає на рівень їх незалежності та ставить у
нерівне становище з іншими суб’єктами даного правопорушення. Оскільки таку ж
думку висловила більшість опитаних нами респондентів (84 % представників
судової системи; 55 % юристів; 51 % учасників судових процесів; 62 % пересічних
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громадян), пропонуємо внести зміни до зазначеного Закону, в якому чітко
прописати механізм звільнення судді від відповідальності у випадку завчасного
повідомлення Ради суддів України про наявність конфлікту інтересів.
Практична

реалізація

зроблених

нами
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висновків

обумовлює

необхідність внесення змін до ч. 7 ст. 131 Закону України «Про судоустрій і статус
суддів», яка має бути доповнена новим абзацом наступного змісту: «Рада суддів
України у випадку одержання повідомлення про наявність реального чи
потенційного конфлікту інтересів упродовж семи робочих днів роз’яснює такій
особі порядок її дій щодо врегулювання конфлікту інтересів. Якщо особа отримала
підтвердження від Ради суддів України про відсутність конфлікту інтересів, вона
звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за
роз’ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів». Запропоновані зміни, на
нашу думку, позитивно вплинуть на механізм реалізації інституту запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів в діяльності суддів, оскільки зроблять його
логічно довершеним і виваженим.
Підсумовуючи аналіз об’єктивної сторони правопорушення, передбаченого
ст. 172-7 КУпАП, ми можемо зазначити, що вона може виражатись як у формі
бездіяльності (неповідомлення особою про наявність у неї реального конфлікту
інтересів), так і у формі дії (вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального
конфлікту інтересів).
Із суб’єктивної сторони правопорушення, передбачене ст. 172-7 КУпАП
характеризується умисною формою вини (прямий або непрямий умисел).
Кваліфікованим складом адміністративного правопорушення, передбаченого
ст. 172-7 КУпАП, є повторне вчинення особою протягом року будь-якого
правопорушення, передбаченого ч.ч. 1 та 2 аналізованої статті.
За вчинення правопорушення, передбаченого ст. 172-7 КУпАП, на суддю
може бути накладено стягнення: за ч. 1 – у вигляді штрафу від ста до двохсот
НМДГ; за ч. 2 – у вигляді штрафу від двохсот до чотирьохсот НМДГ; за ч. 3 – у
вигляді штрафу від чотирьохсот до восьмисот НМДГ з позбавленням права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.
2. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з
виконанням службових повноважень (стаття 172-8 КУпАП).
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Одним із заходів, спрямованих на запобігання корупції в судовій гілці влади,
є встановлення адміністративної відповідальності за незаконне використання
інформації, що стала відома судді у зв'язку з виконанням службових повноважень
(ст. 172-8 КУпАП).
Аналізуючи склад даного правопорушення, в першу чергу виникає
необхідність у чіткому окресленні його предмета, під яким у диспозиції ст. 172-8
КУпАП розуміється «інформація, яка стала відома особі у зв’язку з виконанням
нею службових повноважень».
Відразу

ж

зауважимо,

що

порівняльний

аналіз

антикорупційного

законодавства, законодавства про інформацію та КУпАП свідчить про те, що
законодавець по-різному тлумачить термін «інформація» в кожному з них.
Так, на сьогодні загально прийнятим є визначення інформації, яке закріплене
в п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про інформацію»: інформація – це будь-які
відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або
відображені в електронному вигляді. За порядком доступу інформація поділяється
на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Остання, в свою
чергу, може бути

конфіденційною, таємною та службовою (ст.ст. 20-21

Закону [168]). Дослівний аналіз КУпАП у системному зв’язку із наведеними вище
положеннями дає підстави для висновку, що адміністративними санкціями на
сьогодні охороняється будь-яка інформація, яка стала відома особі у зв'язку з
виконанням службових повноважень, незалежно від того, відкритою вона є чи ні.
Відразу ж зауважимо, що Закон України «Про запобігання корупції» дещо по
іншому підходить до обмеження інформаційних прав осіб, уповноважених на
виконання функцій держави чи місцевого самоврядування (в тому числі суддів).
Так, згідно ст. 43 (Нерозголошення інформації) їм забороняється розголошувати і
використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим
доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень
та професійних обов’язків, крім випадків, встановлених законом. П. 2 ч. 1 ст. 26
Закону поширює цю заборону також на осіб, які звільнились або іншим чином
припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування [156].
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Закон України «Про судоустрій і статус суддів» є ще більш демократичним у
регулюванні даного питання. Так, він зобов’язує суддів не розголошувати
відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом, у тому числі
таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання (п. 4 ч. 5 ст. 55
Закону [186]).
Як бачимо, на відміну від КУпАП спеціальне законодавство більш лояльно
підходить до обмеження інформаційних прав суддів, що, на нашу думку,
суперечить загальним принципам антикорупційної політики. Схожу точку зору
висловили також опитані нами респонденти, більшість з яких (54 % представників
судової системи; 85 % юристів; 70 % учасників судових процесів; 66 % пересічних
громадян) вважає, що суддям має бути заборонено використовувати в особистих
інтересах будь-яку інформацію, навіть інформацію з відкритим доступом, оскільки
це може викликати сумніви в їх доброчесності, відкриває шлях до корупції та
знижує рівень суспільної довіри до судової системи в цілому.
У зв’язку з викладеними вище міркуваннями, ми наполягаємо на необхідності
внесення змін до Законів України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про
запобігання корупції». Зокрема, п. 4 ч. 5 ст. 55 Закону України «Про судоустрій і
статус суддів» пропонуємо викласти в такій редакції: «4) не розголошувати та не
використовувати в інший спосіб у свої інтересах інформацію, що стала відома у
зв'язку з виконанням службових повноважень, а також не розголошувати
відомості …» і далі за текстом; ч. 1 ст. 43 Закону України «Про запобігання
корупції» після слів «в інший спосіб» викласти в такій редакції: «у свої інтересах
конфіденційну та іншу інформацію, що стала їм відома ..» і далі за текстом.
Запропоновані нами зміни не лише дозволять уніфікувати норми матеріального та
процесуального закону, але також суттєво вплинуть та практику протидії корупції в
судовій гілці влади, оскільки дозволять попередити щонайменші корупційні
прояви.
Об’єктивна сторона правопорушення, передбаченого ст. 172-8 КУпАП,
полягає у «незаконному розголошенні або використанні в інший спосіб особою у
своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових
повноважень» (формальний склад). Вона може виражатись у двох основних
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формах: 1) незаконне розголошення інформації; 2) незаконне використання
інформації. Пропонуємо розглянути їх більш детально.
На сьогодні КУпАП не дає офіційного роз’яснення таким термінам, як
«використання» та розголошення» інформації. А тому, для розуміння їх змісту
необхідно звернутись до положень інших законодавчих актів. Так, ст. 9 Закону
України «Про інформацію» до основних видів інформаційної діяльності відносить:
створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорону та
захист інформації [168]. Як бачимо, в наведеному переліку такий вид інформаційної
діяльності, як розголошення, відсутній, що створює певні труднощі при розумінні
його змісту.
Аналіз інших нормативно-правових актів дозволяє дійти висновку, що
розголошення інформації є різновидом її використання. Так, наприклад, ст. 232-1
ККУ, що передбачає відповідальність за «незаконне використання інсайдерської
інформації», під таким використанням розуміє «розголошення, передачу або
надання доступу до інсайдерської інформації, а так само надання з використанням
такої інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів
чи похідних (деривативів) …» [83].
Що стосується терміну «розголошення інформації», то найбільш прийнятним
для цілей даного дослідження, на нашу думку, є визначення поняття «розголошення
комерційної таємниці», яке закріплене в ст. 17 Закону України «Про захист від
недобросовісної конкуренції». Зокрема, під розголошенням комерційної таємниці в
цьому Законі розуміється ознайомлення іншої особи без дозволу особи
уповноваженої на те, з відомостями, що відповідно до законодавства України
становлять комерційну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали
відомі у зв'язку з виконанням відповідних обов'язків …» [167].
Взявши за основу наведені вище визначення, а також врахувавши специфіку
реалізації превентивних антикорупційних заходів, можна сформулювати власне
визначення «використання інформації», яке, на думку більшості опитаних нами
респондентів (71 % представників судової системи; 80 % юристів; 53 % учасників
судових процесів; 55 % пересічних громадян), має бути офіційно закріплене в
примітці до ст. 172-8 КУпАП.
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З урахуванням викладеного, пропонуємо внести зміни до ст. 172-8 КУпАП,
доповнивши примітку до цієї статті новим абзацом наступного змісту: «2. У цій
статті під незаконним використанням інформації слід розуміти розголошення,
передачу, приховування, ознайомлення іншої особи або надання доступу іншій
особі до інформації особою, якій вона була довірена або стала відома у зв’язку з
виконанням службових повноважень, а так само надання з використанням такої
інформації рекомендацій чи порад». Відразу ж зауважимо, що при роз’ясненні
терміну «використання інформації» ми свідомо вжили термін «розголошення
інформації», оскільки вважаємо, що вони співвідносяться як ціле та частина. У
зв’язку з цим, видається недоцільним одночасне їх вживання також і в диспозиції
ст. 172-8 КУпАП. Тому, пропонуємо внести зміни до ч. 1 ст. 172-8 КУпАП,
виклавши її в такій редакції: «Незаконне використання особою у своїх
інтересах …» і далі за текстом.
При кваліфікації дій судді за ст. 172-8 КУпАП в обов’язковому порядку
необхідно довести наступні обставини.
По-перше, використання інформації було незаконним. Тобто суддя,
використовуючи

інформацію,

не

був

пов'язаний

жодними

правовими

зобов’язаннями з приводу обов’язкового надання тих чи інших відомостей або
даних (наприклад, в обов’язковому порядку певна інформація надається на запит
правоохоронних органів, НАБУ тощо).
По-друге, суддя використовував інформацію у своїх інтересах. Це означає,
що суддя задовольнив певні потреби, отримав вигоду (як матеріального, так і не
матеріального характеру) саме завдяки використанню тих чи інших відомостей або
даних. Водночас, в даному випадку термін «особисті інтереси» доцільно розуміти
дещо ширше, ніж це передбачено диспозицією аналізованої статті. Зокрема, суддя
може незаконно використовувати інформацію для задоволення не лише своїх
особистих інтересів, але також й інтересів членів своєї сім’ї. На нашу думку, дана
обставина має бути обов’язково врахована в диспозиції ст. 172-8. Оскільки такої ж
думки дотримується більшість опитаних нами респондентів (47 % представників
судової системи; 66 % юристів; 69 % учасників судових процесів; 75 % пересічних
громадян), пропонуємо внести зміни до ч. 1 аналізованої статті, яку після слів «у
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своїх інтересах» доповнити словами «або в інтересах членів своєї сім’ї» і далі за
текстом.
По-третє, інформація, яка була незаконно використана, стала відома судді у
зв’язку з виконанням ним службових повноважень. Тобто відомості або дані, які
були використані суддею, не могли стати відомими йому із відкритих джерел
(преса, телебачення тощо), або ж з будь-яких інших джерел. Якщо суддя вказав на
такі джерела і це знайшло своє документальне підтвердження, його не можна
притягнути до відповідальності за ст. 172-8 КУпАП.
Наступне питання, яке необхідно з’ясувати в рамках аналізу об’єктивної
сторони правопорушення, передбаченого ст. 172-8 КУпАП, стосується форм його
учинення. Воно є особливо актуальним оскільки, як свідчать результати
проведеного нами дослідження, правозастосовна практика наразі дає на нього
неоднозначну відповідь.
Традиційно,

розрізняють

дві

форми

вчинення

адміністративного

правопорушення: у формі дії та у формі бездіяльності. Правопорушення,
передбачене ст. 172-8 КУпАП, може бути вчинене у будь-якій з цих форм.
Водночас, не всі судді, які уповноважені розглядати справи про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією, погоджуються із таким висновком. При
цьому абсолютна більшість питань виникає при кваліфікації за ст. 172-8 КУпАП
саме бездіяльності особи.
Для прикладу, наведемо два абсолютно протилежні рішення суду. Перше – це
рішення судді Ковельського міськрайонного суду С.Л. Панасюка у справі
№ 3/0306/2664/11 [47]. Суддя закрив провадження в справі за ст. 172-8 КУпАП
щодо водія-електрика, який не повідомив командування військової частини про
внесення недостовірної інформації до подорожнього листа. У мотивувальній
частині постанови зазначається, що поняття «використання інформації», вжите у
конструкції статті 172-8 КУпАП, передбачає активні дії з нею, а не просте її
утримування чи приховування. Це цілком узгоджується із ч. 1 ст. 63 Конституції
України, згідно якої особа звільняється від відповідальності за відмову давати
показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких
визначається законом. На підставі цього, провадження в справі суддя закрив за
відсутності у діях водія-електрика складу адміністративного правопорушення,

передбаченого

ст. 172-8

КУпАП.

Друге

–

рішення

судді
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міськрайонного суду Черкаської області Іванова А.А. № 2318/3082/12 [46]. Суддя
визнав винним та притягнув до адміністративної відповідальності за ст. 1728 КУпАП

військовослужбовця-механіка,

який

не

повідомив

командування

військової частини про факт винесення щодо нього вироку, яким його визнано
винним у вчиненні злочину, з метою уникнення переведення його з військової
служби за контрактом на строкову військову службу.
Як бачимо, суди по різному трактують термін «використання інформації»,
що, в свою чергу, негативно позначається на правозастосовній діяльності, порушує
єдність та одноманітність судової практики, дозволяє особам безпідставно
ухилятися

від

адміністративної

відповідальності

за

дане

корупційне

правопорушення. У зв’язку з цим, ще більш актуальною видається обґрунтована
нами вище пропозиція щодо законодавчого закріплення в примітці до ст. 172-8
КУпАП визначення терміну «використання інформації». У ньому, до-речі, в якості
однієї із форм використання інформації називається її «приховування», що свідчить
про можливість «пасивного» вчинення даного проступку.
Отже,

підсумовуючи

аналіз

об’єктивної

сторони

правопорушення,

передбаченого ст. 172-8 КУпАП, ми можемо зазначити, що вона може виражатись
як у формі дії, так і у формі бездіяльності.
Декілька слів варто сказати про суб’єктів даного правопорушення. Згідно
примітки до ст. 172-8 КУпАП, суб’єктом правопорушень у цій статті є особи,
зазначені у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», а також особи,
зазначені в ч. 2 ст. 17 Закону України «Про запобігання впливу корупційних
правопорушень на результати офіційних спортивних змагань».
Відразу ж зауважимо, що ми не погоджуємось із таким підходом
законодавця, вважаємо його занадто обмеженим і таким, що безпідставно звужує
сферу дії превентивних антикорупційних механізмів. Як ми уже зазначали вище,
Закон України «Про запобігання корупції» передбачає цілу низку обмежень
інформаційних прав осіб, уповноважених на виконання функцій держави та
місцевого самоврядування. При цьому деякі з них зберігають свою дію навіть після
припинення виконання особами відповідних повноважень. Так, наприклад, п. 2 ч. 1
ст. 26 Закону забороняє особам, які звільнилися або іншим чином припинили

діяльність,

пов’язану

з

виконанням

функцій

держави

або
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самоврядування, розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх
інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням службових
повноважень, крім випадків, встановлених законом [156]. Водночас, не зрозуміло,
яку саме відповідальність повинні нести такі особи у випадку порушення зазначеної
заборони.
На нашу думку, вони мають нести відповідальність за ст. 172-8 КУпАП на
рівні з особами, які зазначені у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання
корупції». Оскільки таку ж точку зору висловили опитані нами респонденти (37 %
представників судової системи; 44 % юристів; 59 % учасників судових процесів;
51 % пересічних громадян), вважаємо за доцільне внести зміни в примітку до
ст. 172-8 КУпАП і викласти її в такій редакції: «Суб’єктом правопорушень у цій
статті є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 та особи, зазначені в ч. 1
ст. 26 Закону України «Про запобігання корупції» …» і далі за текстом.
Запропоновані

нами

зміни

суттєво

розширять

сферу

дії

превентивних

антикорупційних механізмів а також створять додаткові гарантії дотримання
обмежень і заборон після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій
держави та місцевого самоврядування.
Із суб’єктивної сторони правопорушення, передбачене ст. 172-8 КУпАП
характеризується умисною формою вини (прямий або непрямий умисел).
За вчинення правопорушення, передбаченого ст. 172-8 КУпАП, на суддю
може бути накладено стягнення у вигляді штрафу від ста до ста п’ятдесяти НМДГ.
З негативного боку слід відмітити той факт, що в ст. 172-8 КУпАП не
передбачено кваліфікованого складу даного правопорушення. На нашу думку, яку
підтримала більшість опитаних нами респондентів (68 % представників судової
системи; 77 % юристів; 61 % учасників судових процесів; 70 % пересічних
громадян), за повторне вчинення особою дій, спрямованих на незаконне
використання інформації, що стала їй відома у зв'язку з виконанням службових
повноважень, до неї необхідно застосовувати більш суворі адміністративні санкції,
включаючи позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю.
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З метою практичної реалізації зроблених нами висновків, необхідно внести
зміни до ст. 172-8 КУпАП, доповнивши її ч. 2 наступного змісту: «Дії, передбачені
частиною

першою,

вчинені

особою,

яку

протягом

року

було

піддано

адміністративному стягненню за такі ж порушення, – тягнуть за собою накладення
штрафу від ста п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю строком на один рік». На нашу думку, запропоновані зміни суттєво
підвищать профілактичний потенціал даної статті та дисциплінують суддів,
оскільки передбачатимуть можливість їх звільнення з посади у випадку повторного
вчинення аналогічного проступку.
Висновки до розділу 2
Проаналізувавши особливості кваліфікації адміністративних правопорушень,
пов’язаних з корупцією, які вчинені суддями, ми зробили такі висновки:
1.

Практичне значення кваліфікації адміністративних правопорушень,

пов’язаних із корупцією, які вчиненні суддями, досить широке: це і гарантування
дотримання принципів законності та об’єктивності при притягненні суддів до
адміністративної відповідальності; і забезпечення обов’язкового з’ясування всіх
обставин вчиненого діяння та особи правопорушника; і забезпечення відповідності
накладеного стягнення вчиненому правопорушенню тощо. При цьому її основною
метою є встановлення в діяннях особи всіх ознак складу правопорушення.
2.

Аналіз нормативно-правових актів, якими на сьогодні визначаються

обмеження щодо сумісництва та суміщення суддівської діяльності з іншими видами
діяльності, свідчить, що за межами охорони адміністративних санкцій залишилось
значне коло правообмежень, які встановлені саме для суддів Законом України «Про
судоустрій і статус суддів». З метою усунення даного недоліку необхідно внести
зміни до ст. 172-4 КУпАП і доповнити її новою частиною, що передбачає
адміністративну відповідальність за порушення інших вимог щодо несумісності, які
встановлені

спеціальним

законодавством

для

окремих

категорій

осіб,

уповноважених на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування.
3.

Основна проблема, що виникає під час притягнення суддів до

адміністративної відповідальності за порушення обмежень щодо сумісництва та
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суміщення з іншими видами діяльності, є наявність спеціальної термінології, для
пояснення якої необхідно звертатись до різних нормативно-правових актів і навіть
наукових джерел. З метою усунення даного недоліку необхідно всі спеціальні
терміни, які використовуються при встановленні правообмежень, офіційно
закріпити в Законі України «Про запобігання корупції».
4.

З метою уніфікації положень Закону України «Про запобігання

корупції» та КУпАП, необхідно внести зміни до останнього й виключити з абз. 2
ч. 2 ст. 172-5 слово «(пожертви)». З точки зору цивільного законодавства термін
подарунок і термін пожертва співвідносяться між собою як ціле та частина, а тому
наразі немає необхідності у їх одночасному згадуванні в антикорупційному
законодавстві.
5.

При притягненні суддів до адміністративної відповідальності за ст. 172-

5 КУпАП багато труднощів і запитань виникає при тлумаченні такого поняття, як
«загальновизнані уявлення про гостинність», оскільки воно не закріплене в
жодному нормативно-правовому акті і традиційно вважається оціночним, що
створює певні ризики для однакового його тлумачення різними правозастосовними
органами. З метою усунення даного недоліку необхідно внести зміни до ч. 1 ст. 1
Закону України «Про запобігання корупції», закріпивши в ній наступне визначення:
подарунки, які відповідають загальновизнаним нормам гостинності – це подарунки,
які не суперечать загальним принципам проходження державної служби та
виконання службових повноважень, не пов’язані із вчиненими раніше особою
діями чи прийнятими рішеннями, дарування яких обумовлене національними
традиціями, вимогами дипломатичного протоколу чи правилами етикету, а також
відповідає обстановці дарування та приводу, з якого вони даруються.
6.

Сьогодні правозастосовна практика йде шляхом притягнення до

адміністративної відповідальності за ст. 172-5 КУпАП не лише осіб, які порушили
встановлені законом обмеження щодо одержання подарунків, але також осіб, які
порушили визначений в законі порядок їх одержання. І хоча ані в назві, ані в
самому змісті ст. 172-5 КУпАП про порядок взагалі не згадується, дана група
проступків займає чільне місце в системі адміністративних правопорушень,
пов’язаних із корупцією, а тому має бути офіційно закріплена в ст. 172-5 КУпАП.

7.
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На сьогодні виникає необхідність в удосконаленні законодавчих норм,

що встановлюють обов’язок суддів, які припиняють діяльність на посаді судді,
подавати декларації за період, не охоплений раніше поданими деклараціями (в
частині чіткого встановлення строків подання таких декларацій суддями). Судді
повинні подавати декларацію не в процесі вирішення питання про їх звільнення з
посади, а лише після підписання відповідного указу чи прийняття постанови. При
цьому найбільш оптимальним є встановлення місячного строку для подання такої
декларації, що відраховується з моменту офіційного припинення повноважень на
посаді судді. З метою практичної реалізації зроблених висновків, необхідно внести
відповідні зміни до ч. 2 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції».
8.

На практиці численні нарікання викликає законодавчо встановлений

обов’язок суддів повідомляти про відкриття валютного рахунку в установі банкунерезидента не лише ним особисто, але також і членами його сім’ї. Очевидно, що
не з усіма членами сім’ї, які перераховані в ч. 1 ст. 1 Закону України «Про
запобігання корупції», суддя обов’язково підтримує настільки близькі стосунки,
щоб із стовідсотковою достовірністю бути обізнаним про усі відкриті ними
рахунки, в тому числі валютні. З урахуванням викладеного, виникає необхідність
внесення змін до ч. 1 ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції» і
виключення з неї словосполучення «або членом його сім’ї».
9.

На сьогодні у законодавстві не встановлено жодних винятків при

притягненні судді до адміністративної відповідальності навіть незважаючи на
наявність у нього поважних причин для неповідомлення або несвоєчасного
повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або
про суттєві зміни у майновому стані. Водночас, такий підхід законодавця не
узгоджується із ч. 1 ст. 172-6 КУпАП, у якій в обов’язковому порядку враховується
відсутність поважних причин несвоєчасного подання декларації. Аналогічне
правило доцільно передбачити і для ч. 2 аналізованої статті.
10.

На сьогодні в чинному законодавстві не врегульованим залишається

питання притягнення до відповідальності суддів за повторне подання завідомо
недостовірних відомостей у декларації або неподання такої декларації у разі
притягнення їх до відповідальності. Хоча даний обов’язок чітко закріплений в ч. 4
ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції», однак ст. 172-6 КУпАП не
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передбачає окремий кваліфікований склад правопорушення для таких випадків, що
суттєво знижує профілактичний потенціал інституту фінансового контролю. З
метою усунення даного недоліку, необхідно внести зміни до ст. 172-6 КУпАП і
доповнити її новою частиною, що встановлює відповідальність за повторне
вчинення дій, передбачених частиною четвертою цієї статті (кваліфікований склад).
Також, необхідно внести деякі зміни до абз. 2 ч. 4 ст. 45 Закону України «Про
запобігання корупції» з метою визначення у ній строків повторного подання
декларації.
11.
які

Незважаючи на значний профілактичний потенціал, законодавчі норми,

регулюють

характеризуються

порядок

реалізації

недосконалістю,

інституту

неузгодженістю

фінансового
та

контролю

недоопрацьованістю.

Зокрема, особливу увагу необхідно звернути: 1) на складнощі, що виникають при
відмежуванні адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення
вимог фінансового контролю і, зокрема, на необхідність законодавчого визначення
критеріїв відмежування несвоєчасного подання декларації від її неподання; 2) на
неспіврозмірність передбачених КУпАП розмірів штрафу і вартості майна (доходу),
яке було приховане від декларування і, зокрема, на необхідності збільшення
розміру штрафу за порушення фінансового контролю з одночасним зменшенням
вартості майна, яке було приховане від декларування; 3) на обов’язок суддів
вказувати у декларації персональні відомості не лише про себе, але й про членів
своєї сім’ї та інших осіб, що порушує їх конституційне право на захист від
втручання в особисте і сімейне життя.
12.

Закон України «Про запобігання корупції» не висуває якихось

особливих вимог до змісту та форми повідомлення про наявність в особи конфлікту
інтересів, а тому, воно може бути як усним, так і письмовим. Водночас, з таким
підходом погодитись важко: лише письмова форма та обов’язкова реєстрація
повідомлення дозволяє достатньо ефективно відреагувати на кожен факт
виникнення конфлікту інтересів, а також слугує додатковою гарантією захисту
суддів від неправомірного обвинувачення в приховуванні зазначених фактів.
Наведені аргументи свідчать на користь необхідності внесення змін до п. 2 ч. 1
ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції», яку доцільно вкласти в
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наступній редакції: «2) письмово повідомляти не пізніше наступного робочого
дня …» і далі за текстом.
13.

Законодавець не передбачає жодних винятків при притягненні судді до

адміністративної відповідальності за неповідомлення у встановлених законом
випадках та порядку про наявність у нього реального конфлікту інтересів, навіть
незважаючи на поважні причини. Оскільки такий підхід законодавця не
узгоджується з іншими нормами КУпАП, що передбачають обов’язкове врахування
поважних

причин

при

вирішенні

питання

про

притягнення

особи

до

відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією,
необхідно внести зміни до ч. 1 ст. 172-7 КУпАП, яку викласти в такій редакції:
«Неповідомлення особою без поважних причин у встановлених законом випадках
та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів – » і далі за текстом.
14.

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» не містить вказівки на

жодні обставини, які б передбачали звільнення судді від відповідальності за
вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів, що
негативно впливає на рівень їх незалежності та ставить у нерівне становище з
іншими суб’єктами даного правопорушення. У зв’язку з цим, виникає необхідність
у внесенні змін до ч. 7 ст. 131 Закону і доповнення її новим абзацом наступного
змісту: «Рада суддів України у випадку одержання повідомлення про наявність
реального чи потенційного конфлікту інтересів упродовж семи робочих днів
роз’яснює такій особі порядок її дій щодо врегулювання конфлікту інтересів. Якщо
особа отримала підтвердження від Ради суддів України про відсутність конфлікту
інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона
зверталася за роз’ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів».
15.

Порівняльний аналіз антикорупційного законодавства, законодавства

про інформацію та КУпАП свідчить про те, що законодавець по-різному тлумачить
термін «інформація» в кожному з них. При цьому, на відміну від КУпАП,
спеціальне законодавство більш лояльно підходить до обмеження інформаційних
прав суддів, що суперечить загальним принципам антикорупційної політики.
Суддям має бути заборонено використовувати в особистих інтересах будь-яку
інформацію, навіть інформацію з відкритим доступом, оскільки це може викликати
сумніви в їх доброчесності, відкриває шлях до корупції та знижує рівень суспільної
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довіри до судової системи в цілому. Наведені аргументи свідчать про необхідність
внесення відповідних змін до Законів України «Про судоустрій і статус суддів» та
«Про запобігання корупції».
16.

На сьогодні КУпАП не дає офіційного роз’яснення таким термінам, як

«використання» та розголошення» інформації. А тому, для розуміння їх змісту
необхідно звертатись до різноманітних нормативно-правових актів. Узагальнення їх
змісту дало можливість сформулювати авторське визначення «незаконного
використання інформації», під яким пропонується розуміти розголошення,
передача, приховування, ознайомлення іншої особи або надання доступу іншій
особі до інформації особою, якій вона була довірена або стала відома у зв’язку з
виконанням службових повноважень, а так само надання з використанням такої
інформації рекомендацій чи порад. Дане визначення доцільно закріпити в примітці
до ст. 172-8 КУпАП. Також, з назви аналізованої статті та з її диспозиції необхідно
виключити термін «розголошення», оскільки він повністю охоплюється терміном
«використання» інформації.
17.

Як свідчить аналіз правозастосовної практики, суддя може незаконно

використовувати інформацію для задоволення не лише своїх особистих інтересів,
але також й інтересів членів своєї сім’ї. З метою врахування даної обставини,
необхідно внести зміни до ч. 1 ст. 172-8 КУпАП, яку після слів «у своїх інтересах»
доповнити словами «або в інтересах членів своєї сім’ї» і далі за текстом.
18.

Коло суб’єктів, які згідно з приміткою до ст. 172-8 КУпАП можуть

нести адміністративну відповідальність за цією статтею, є занадто обмеженим і
таким, що безпідставно звужує сферу дії превентивних антикорупційних
механізмів. Зокрема, до них не включено осіб, які звільнилися або іншим чином
припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування. З метою усунення даного недоліку, необхідно внести зміни в
примітку до ст. 172-8 КУпАП і викласти її в такій редакції: «Суб’єктом
правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 та
особи, зазначені в ч. 1 ст. 26 Закону України «Про запобігання корупції» …» і далі
за текстом.
19.

З негативного боку слід відмітити той факт, що в ст. 172-8 КУпАП не

передбачено кваліфікованого складу даного правопорушення. Водночас, очевидно,
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що за повторне вчинення особою дій, спрямованих на незаконне використання
інформації, що стала їй відома у зв'язку з виконанням службових повноважень, до
неї необхідно застосовувати більш суворі адміністративні санкції, включаючи
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. З
метою практичної реалізації таких висновків, необхідно внести відповідні
доповнення до ст. 172-8 КУпАП.
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РОЗДІЛ 3
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ В
СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З
КОРУПЦІЄЮ, ВЧИНЕННІ СУДДЯМИ
3.1. Початкова стадія провадження в справах про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією, вчинені суддями,
та напрями її оптимізації
Інститут адміністративної відповідальності суддів за правопорушення,
пов’язані з корупцією, у сучасних умовах відіграє особливу роль у системі
превентивних антикорупційних заходів. При цьому ефективність даного інституту
напряму залежить від дієвості механізму притягнення суддів, як особливої категорії
суб’єктів, до адміністративної відповідальності, його відповідності міжнародним
стандартам та сучасній суспільно-політичній ситуації в країні.
Аналізуючи

порядок

притягнення

суддів

до

адміністративної

відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, в першу чергу звертає
на себе увагу та обставина, що чинним законодавством для таких випадків
передбачено цілу низку винятків, які умовно можна об’єднати у дві групи: перша
група пов’язана з особливістю аналізованої категорії правопорушень; друга –
пов’язана із специфічним статусом суддів, як суб’єктів адміністративної
відповідальності. У своїй сукупності ці винятки утворюють унікальний за своїм
змістом і призначенням порядок адміністративного провадження, який, з одного
боку,

гарантує

реалізацію

принципів

невідворотності

адміністративної

відповідальності, рівності всіх громадян перед законом і судом; а з іншого боку, є
гарантією реалізації таких специфічних принципів здійснення правосуддя, як
незалежність суддів, їх недоторканість, заборона втручання у здійснення
правосуддя тощо.
Питання запровадження зрозумілого, чітко визначеного процесуального
порядку здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення,
пов’язані з корупцією, вчинені суддями, останніми роками все частіше
піднімаються як серед науковців, так і в професійних колах. При цьому
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відмічається неузгодженість адміністративно-процесуальних і матеріальних норм,
наголошується на численних недоліках окремих елементів адміністративного
провадження, підкреслюється низька ефективність інституту адміністративної
відповідальності суддів за правопорушення, пов’язані з корупцією тощо.
Ці та інші обставини обумовлюють необхідність у більш детальному аналізі
адміністративних норм, які регулюють порядок здійснення провадження в справах
про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, які вчинені суддями, з
метою виявлення недоліків і суперечностей, а також розробки пропозицій та
рекомендацій щодо їх усунення.
Відразу ж зауважимо, що чинне законодавство і, в першу чергу КУпАП, не
містять визначення «провадження в справах про адміністративні правопорушення».
Водночас, таке визначення досить детально проаналізоване в спеціальній
юридичній літературі. Однак, обмежений обсяг дослідження не дозволяє нам
заглибитись у порівняння обґрунтованих науковцями підходів до його розуміння.
Тому, пропонуємо обмежитись вказівкою на найбільш прийнятне з огляду на
предмет нашого дослідження визначення.
Отже, під провадженням у справах про адміністративні правопорушення у
даному дослідженні ми будемо розуміти врегульований КУпАП та іншими
законами України комплекс взаємопов’язаних і взаємообумовлених процесуальних
дій уповноважених на те суб’єктів, які спрямовані на притягнення винної особи до
адміністративної відповідальності.
Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення
визначені в ст. 245 КУпАП. Ними є: своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне
з'ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом,
забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов,
що

сприяють

вчиненню

адміністративних

правопорушень,

запобігання

правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення
законності [64].
Основним

принципом

провадження

в

справах

про

адміністративні

правопорушення, який закріплений в ст. 248 КУпАП і розгляд якого є особливо
важливим в аспекті нашого дослідження, є принцип рівності громадян. Його
сутність полягає втому, що розгляд справи про адміністративне правопорушення
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здійснюється на засадах рівності перед законом і органом (посадовою особою),
який розглядає справу, всіх громадян незалежно від раси, кольору шкіри,
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального
походження, майнового стану, місця проживання, мови та інших обставин [64].
Дослівне трактування зазначеної норми дозволяє стверджувати, що зайняття
особою певної посади (у тому числі посади судді), не може бути підставою для
встановлення особливого порядку провадження в справах про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією, вчинені суддями, або ж узагалі для
звільнення їх від адміністративної відповідальності. Однак, це зовсім не означає, що
для даної категорії правопорушників не може бути встановлено певні винятки із
загальної процедури адміністративного провадження. Тим більше, що на сьогодні в
КУпАП передбачені особливості адміністративної відповідальності деяких
категорій правопорушників: неповнолітніх (ст. 13), посадових осіб (ст. 14),
власників (співвласників) транспортних засобів (ст. 14-1), військовослужбовців та
інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів (ст. 15), іноземців і
осіб без громадянства (ст. 16).
Наведені вище аргументи ще раз підтверджують обґрунтовану нами в
першому розділі пропозицію про необхідність доповнення КУпАП ст. 15-1, яка б
передбачала особливості притягнення до адміністративної відповідальності
професійних суддів.
То які ж винятки із загального порядку провадження в справах про
адміністративні правопорушення доцільність передбачити в запропонованій нами
ст. 15-1 та в інших статтях КУпАП. Для того, щоб дати відповідь на це запитання,
необхідно більш детально проаналізувати загальну процедуру адміністративного
провадження.
Загальновідомо,

що

провадження

у

справі

про

адміністративне

правопорушення може бути розпочате за наявності відповідних приводів і підстав.
Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, вчинені суддями, не є
винятком із даного правила – провадження щодо них може бути розпочате лише за
наявності законних приводів і достатніх підстав. Водночас, вимушені констатувати,
що ані КУпАП, ані спеціальне законодавство не містять спеціальної норми, яка б у
концентрованому

вигляді

закріплювала

приводи

та

підстави

порушення
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адміністративного провадження, на відміну, наприклад, від кримінального
провадження (ст. 214 КПК України). У зв’язку з цим, при розгляді даного питання у
більшій мірі необхідно керуватись адміністративною практикою.
Отже, у загальному вигляді приводами до порушення адміністративного
провадження є встановлені законом джерела, що містять інформацію про вчинення
конкретного адміністративного правопорушення. Зокрема, це можуть бути: заяви
(усні або письмові), повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових
осіб, представників влади, судово-слідчих органів, громадськості, громадян
(свідків, потерпілих, інших зацікавлених осіб); повідомлення в засобах масової
інформації; матеріали кримінального провадження у випадку його закриття;
безпосереднє виявлення уповноваженими суб’єктами ознак правопорушення тощо.
Більш детально хтілося б зупинитись на аналізі останнього приводу, оскільки
безпосереднє виявлення уповноваженими суб’єктами ознак правопорушення,
пов’язаного з корупцією, має деяку специфіку і відрізняється від решти приводів до
порушення адміністративного провадження за даною категорією справ. По-перше,
спеціальні суб’єкти, які уповноважені складати протоколи про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією, вирішують питання про початок
адміністративного розслідування за власною ініціативою та на власний розсуд. Подруге, така ініціатива жодним чином не фіксується та не обліковується, тобто не
піддається контролю. По-третє, припущення про вчинення адміністративного
правопорушення завжди є суб’єктивним (існує у свідомості особи) і досить часто не
знаходить свого підтвердження іншими доказами в справі.
Системний

аналіз

положень

антикорупційного

та

судоустрійного

законодавства дає підстави для висновку, що приводами для порушення
адміністративного провадження в справах про правопорушення, пов’язані з
корупцією, вчинені суддями, окрім наведених вище, також можуть бути: матеріали
перевірок, які проводяться спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії
корупції; припис Національного агентства з питань запобігання корупції, що
виноситься за фактом виявлення порушень антикорупційного законодавства;
обґрунтований висновок Національного агентства з питань запобігання корупції
про виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
повідомлення Ради суддів України про виникнення реального конфлікту інтересів;

144
повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства, що надійшли
зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного
зв’язку, в тому числі анонімні тощо.
Крім того, закон зобов’язує посадових і службових осіб державних органів (в
тому числі судів) у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією
правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення
працівниками відповідних державних органів (в тому числі професійними суддями)
ужити у межах своїх повноважень відповідних заходів щодо припинення такого
правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально
уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції (п. 7 ст. 53 Закону України «Про
запобігання корупції» [156]). Такі повідомлення теж слід відносити до приводів для
порушення адміністративного провадження в справах про правопорушення,
пов’язані з корупцією.
Для порушення адміністративної справи окрім законних приводів необхідна
також

наявність

достатніх

підстав.

За

загальним

правилом,

спеціально

уповноважені суб’єкти порушують адміністративну справу та починають
адміністративне розслідування лише за наявності об’єктивних даних, що свідчать
про вчинення особою діяння, яке містить всі передбачені законом ознаки
адміністративного правопорушення (фактична підстава). Даний висновок випливає
з дослівного аналізу положень ст.ст. 9-22, а також 247 КУпАП. Так, у ст. 9 КУпАП
дається

визначення

адміністративного

правопорушення

(проступку)

і

закріплюються такі його ознаки, як протиправність, винність, караність; ст.ст.10-11
КУпАП

окреслюють

суб’єктивну

сторону

правопорушення

(умисел

та

необережність); ст.ст. 12-16 КУпАП присвячені суб’єкту правопорушення; у
ст.ст. 17-20 КУпАП закріплюються обставини, що виключають адміністративну
відповідальність; ст.ст. 21-22 КУпАП визначають умови звільнення особи від
адміністративної відповідальності [64].
З урахуванням положень наведених вище норм Загальної частини КУпАП, в
ст. 247 законодавцем сформульовано вичерпний перелік обставин, що виключають
провадження в справі про адміністративне правопорушення. Зокрема, до них
віднесено: 1) відсутність події і складу адміністративного правопорушення;
2) недосягнення особою на момент вчинення адміністративного правопорушення

145
шістнадцятирічного віку; 3) неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи
бездіяльність; 4) вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або необхідної
оборони; 5) видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного
стягнення; 6) скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність;
7) закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення
встановлених строків; 8) наявність по тому самому факту щодо особи, яка
притягається до адміністративної відповідальності, постанови компетентного
органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення, або
нескасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення,
а також повідомлення про підозру особі у кримінальному провадженні по даному
факту; 9) смерть особи, щодо якої було розпочато провадження в справі [64].
Отже, встановивши наявність законних приводів і достатніх підстав,
спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції порушують
адміністративну справу про правопорушення, пов’язане з корупцією та
розпочинають адміністративне розслідування.
Порушення справи – це термін умовний, оскільки адміністративне
провадження, на відміну від кримінального, розпочинається без складання
спеціального процесуального документа. Як правило, початковим моментом
вважається час, коли інформація про вчинене правопорушення (офіційний привід)
стала відома (надійшла) компетентному органу (посадовій особі).
Відразу ж зауважимо, що окрім фактичної підстави (інформація про вчинене
правопорушення, пов’язане з корупцією), для порушення адміністративної справи
необхідні також процесуальні підстави. У переважній більшості випадків їх
об’єктивованим

вираженням

виступає

протокол

про

адміністративне

правопорушення.
За юридичною природою протокол адміністративного правопорушення є
складним процесуальним документом, у якому закріплюються відомості про подію
адміністративного проступку та обставини його вчинення. Він фіксує факт
завершення стадії порушення адміністративної справи та служить процесуальною
основою

для

її

розгляду

уповноваженим

суб’єктом.

Жодний

інший

адміністративно-процесуальний документ (рапорт, довідка, акт тощо) цих функцій
не виконує.
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Отже, протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією,
відіграє виняткову роль в адміністративному процесі. А тому, правом його
складання законодавець наділяє лише деякі категорії спеціально уповноважених
суб’єктів, вичерпний перелік яких передбачено ст. 255 КУпАП. Наразі до нього
входять: уповноважені на те посадові особи: 1) органів внутрішніх справ
(Національної поліції); 2) органів Служби безпеки України; 3) прокурор (ст. 255
КУпАП [64]).
Однак, вимушені констатувати, що на даний час зазначений перелік
перебуває на стадії перегляду й уже найближчим часом зазнає кардинальних змін.
Це пов’язано із прийняттям кількох законів, якими внесено зміни до КУпАП та ще
цілої низки нормативно-правових актів. Зокрема, мова йде про Закони України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного
агентства з питань запобігання корупції» від 12.02.2015 р. [142] та «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній
корупції» від 08.10.2015 р. [143]. В частині внесення змін до ст. 255 КУпАП вказані
закони набирають чинності «після початку діяльності Національного агентства з
питань запобігання корупції». І саме з цього моменту система суб’єктів,
уповноважених складати протоколи за ст.ст. 172-4-172-9 КУпАП, виглядатиме
наступним чином: 1) уповноважені на те посадові особи органів внутрішніх справ
(Національної поліції); 2) уповноважені на те посадові особи Національного
агентства з питань запобігання корупції.
Як бачимо, із системи органів, які уповноважені складати протоколи про
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, було виключено СБУ та
прокуратуру, натомість, доповнено Національним агентством з питань запобігання
корупції. Такий підхід законодавця можна оцінити з двох позицій. З одного боку,
скорочення системи суб’єктів, які уповноважені складати протоколи про
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, відповідає четвертій
рекомендації Стамбульського плану дій з боротьби проти корупції, що закликає
Україну сконцентрувати правоохоронні повноваження у сфері боротьби проти
корупції, які наразі фрагментовані [33, с. 37; 204]. Однак, з іншого боку, така
система суб’єктів не відповідає антикорупційному законодавству, яким до системи
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спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції віднесено органи
прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України та
Національне агентство з питань запобігання корупції (ч. 1 ст. 1 Закону України
«Про запобігання корупції [156]).
На нашу думку, система органів, які уповноважені складати протоколи в
справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, має бути
узгоджена із системою спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії
корупції. На підтвердження такого висновку можна навести результати
проведеного нами опитування. Так, на запитання, «Які з перерахованих нижче
суб’єктів, на вашу думку, мають бути уповноважені складати протоколи про
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією?» ми отримали наступні
відповіді: уповноважені особи Національної поліції (81 % представників судової
системи; 89 % юристів; 79 % учасників судових процесів; 85 % пересічних
громадян); уповноважені особи Служби безпеки України (67 %, 74 %, 82 % та 91 %
респондентів відповідно); уповноважені особи Національного агентства з питань
запобігання

корупції

(77 %, 92 %,

80 % та 85 %);

уповноважені

особи

Національного антикорупційного бюро України (54 %, 60 %, 77 % та 79 %);
прокурори (50 %, 52 %, 79 % та 65 %).
Наведені вище результати проведеного нами опитування досить яскраво
відображають загальні уявлення громадськості про систему суб’єктів протидії
корупції, яка має бути уніфікованою, стандартизованою, узгодженою та єдиною для
всіх сфер реалізації антикорупційної політики. Органи, на яких законом
покладаються заходи з протидії корупції, повинні мати право складати протоколи
про всі виявлені ними адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.
Позбавлення їх цього права може призвести до тяганини та бюрократії при передачі
зібраних матеріалів, і, як наслідок, порушення встановлених законом строків
притягнення до адміністративної відповідальності і навіть ухилення від неї.
Керуючись наведеними вище аргументами, пропонуємо внести зміни до
ст. 255 КУпАП й повернути право на складання протоколів в справах про
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією (ст.ст. 172-4-172-9 КУпАП)
СБУ та прокурорам, а також наділити цим правом Національне антикорупційне
бюро.
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З’ясувавши, які саме суб’єкти уповноважені складати протоколи про
адміністративні

правопорушення,

пов’язані

з

корупцією,

перейдемо

до

безпосереднього аналізу змісту даного процесуального документу.
Як ми уже зазначали вище, протокол про адміністративне правопорушення,
пов’язане з корупцією, за своїм характером є скоріше обвинувачувальним
документом, у якому відображаються підсумки проведеної раніше роботи:
опитування правопорушника, потерпілого, свідків, проведення огляду, вилучення
речей і документів тощо. Отже, підставою для його складання є наявність достатніх
даних, які свідчать про наявність у діянні судді ознак адміністративного
правопорушення, пов’язаного з корупцією.
Протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, має
відповідати загальним вимогам, які встановлені ст. 256 КУпАП. Зокрема, містити
інформацію про особу, яка його склала; про час, місце, суть та обставини вчиненого
правопорушення; вказівку на нормативно-правовий акт, який передбачає
відповідальність за дане правопорушення; дані про правопорушника, свідків,
потерпілих; інформацію про розмір та характер заподіяної шкоди та інші відомості,
необхідні для вирішення справи.
Окрім наведеної вище загальної інформації, специфіка протидії корупції в
судовій гілці влади обумовлює необхідність включення до протоколу про
адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, також деяких додаткових
відомостей.
По-перше, в протоколі в обов’язковому порядку зазначається інформація про
належність правопорушника до суб’єктів, на яких розповсюджуються ті чи інші
антикорупційні обмеження. В зв’язку з цим, до протоколу доцільно долучати
документи, що підтверджують правовий статус особи, яка притягається до
відповідальності (в нашому випадку, це документи, що підтверджують перебування
особи на посаді судді).
По-друге, в протоколі в обов’язковому порядку необхідно зазначити
відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру осіб, які
вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Дана вимога
випливає зі змісту ст. 59 Закону України «Про запобігання корупції», що
передбачає обов’язкове внесення відомостей про осіб, яких притягнуто до
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адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, пов’язаних з
корупцією, до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або
пов’язані з корупцією правопорушення, що формується та ведеться Національним
агентством з питань запобігання корупції [156]. Перелік таких відомостей
визначається п. 2.6 Наказу Міністерства юстиції України від 11.01.2012 №
39/5 [164]. Зокрема, це: реєстраційний номер облікової картки платника податків,
сфера діяльності, місце роботи та посада, яку займав суддя на час вчинення
правопорушення. До-речі Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних
i кримінальних справ своїм листом вже звертав увагу суддів на необхідність
обов’язкового включення до судових рішень реєстраційного номеру облікової
картки платника податків правопорушника [150]. Тому, сьогодні судді вимагають
зазначення цієї інформація також і в адміністративних протоколах.
По-третє, до протоколу в обов’язковому порядку необхідно долучити
матеріали,

що

підтверджують

факт

вчинення

суддею

адміністративного

правопорушення, пов’язаного з корупцією. Зокрема, це можуть бути різноманітні
довідки, що підтверджують факт виконання суддею роботи за сумісництвом,
неправомірне отримання винагороди, відкриття валютного рахунку в банку,
наявність конфлікту інтересів тощо. Також, необхідно долучати копії постанов суду
(при повторному притягненні особи до відповідальності); документи, що
підтверджують службове становище судді; довідки про склад сім’ї та інші
характеризуючі матеріали тощо.
Наступне питання, на якому варто зупинитись більш детально в рамках
аналізу

початкової

стадії

провадження

в

справах

про

адміністративні

правопорушення, пов’язані з корупцією, вчинені суддями, стосується дотримання
встановлених КУпАП строків.
За загальним правилом адміністративне стягнення може бути накладено не
пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому
правопорушенні – не пізніш як через два місяці з дня його виявлення (ст. 38
КУпАП [64]). Водночас, для правопорушень, які пов’язані з корупцією,
встановлено винятки з цього правила [17, с. 53]. Так, згідно ч. 3 ст. 38 КУпАП,
адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією,
може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше
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двох років з дня його вчинення. У разі закриття кримінального провадження, але за
наявності

в

діях

порушника

ознак

адміністративного

правопорушення,

адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через місяць з дня
прийняття рішення про закриття кримінального провадження [64].
Як свідчить аналіз правозастосовної практики, дотримання встановлених у
КУпАП строків притягнення особи до адміністративної відповідальності за
правопорушення, пов’язані з корупцією, на сьогодні є досить серйозною
проблемою. Кількість адміністративних проваджень у справах про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією, які були закриті на підставі п. 7 ч. 1 ст. 247
КУпАП

(закінчення

на

момент

розгляду

справи

про

адміністративне

правопорушення строків, передбачених статтею 38 КУпАП), постійно зростає. І
причин для цього є декілька: це і зволікання спеціально уповноважених суб’єктів
при складанні протоколу про адміністративне правопорушення; і умисне ухилення
правопорушника від явки до суду або нез’явлення туди з поважних причин
(хвороба, перебування у відрядженні чи на лікуванні, у відпустці тощо); і
повернення матеріалів адміністративної справи на доопрацювання тощо. Ці та інші
обставини досить часто використовуються правопорушниками для свідомого
затягування термінів розгляду справи з метою уникнення адміністративної
відповідальності. Адже, як відомо, законодавець не передбачив жодних підстав для
поновлення, продовження чи зупинення перебігу строків, визначених в ст. 38
КУпАП.
Ще однією проблемою є відсутність законодавчого регулювання строків
складання протоколу про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.
Так, ані ст. 254, ані ст. 256, ані інші норми КУпАП не встановлюють часових меж, в
рамках яких спеціально уповноважені суб’єкти зобов’язані скласти протокол про
адміністративне правопорушення – основний процесуальний документ, який
засвідчує факт порушення адміністративної справи [9]. Водночас, чітке законодавче
встановлення таких строків є необхідним з огляду хоча б на положення ст. 172-9
КУпАП.

Нагадаємо,

що

зазначена

стаття

передбачає

адміністративну

відповідальність за невжиття передбачених законом заходів посадовою чи
службовою особою органу державної влади, посадовою особою місцевого
самоврядування, юридичної особи, їх структурних підрозділів у разі виявлення
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корупційного правопорушення. Нескладання, а також затягування строків
складання протоколу про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією,
охоплюється об’єктивною стороною даного правопорушення. Однак, як правило,
довести факт затягування таких строків практично не можливо, оскільки чинним
законодавством вони не визначаються.
Таким чином, викладені вище аргументи свідчать про необхідність перегляду
деяких норм КУпАП з метою більш чіткого правого регулювання строків
порушення справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, та
притягнення правопорушників до відповідальності. На цьому наполягає також і
більшість опитаних нами респондентів (66 % представників судової системи; 70 %
юристів; 74 % учасників судових процесів; 61 % пересічних громадян), на основі
узагальнення результатів опитування яких ми дійшли наступних висновків:
По-перше, в КУпАП необхідно передбачити більш тривалі строки накладення
адміністративних стягнень за вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією
(таку пропозицію підтримало 52 %, 60 %, 58 % та 66 % опитаних нами респондентів
відповідно). При цьому, на нашу думку, найбільш оптимальним є річний термін, що
відраховується з дня виявлення правопорушення або ж піврічний термін – що
вираховується з дня закриття кримінального провадження. Таке збільшення терміну
накладення адміністративного стягнення обумовлено цілою низкою факторів, серед
яких можна назвати і складність у документуванні таких справ, і обмежене коло
осіб, які уповноважені складати адміністративні протоколи, і наявність імунітету в
деяких категорій правопорушників, що дозволяє їм тривалий час ухилятися від
розгляду справи тощо.
Наведені вище аргументи свідчать про необхідність внесення наступних змін
до ст. 38 КУпАП: 1) в ч. 3 слова «протягом трьох місяців» необхідно замінити на
слова «протягом року»; 2) ч. 4 доповнити наступними словами: «а в справах про
вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією – не пізніше як через шість
місяців».
По-друге, в КУпАП необхідно передбачити можливість зупинення перебігу
строків накладення адміністративного стягнення (на цьому, зокрема, наполягає
66 %, 81 %, 72 % та 69 % опитаних нами респондентів відповідно). Як ми уже
зазначали вище, КУпАП, на відміну від інших процесуальних нормативно-
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правових актів, не передбачає жодних підстав для зупинення, переривання,
поновлення чи продовження строків. Цією обставиною досить часто користуються
правопорушники,

які

намагаються

незаконно

уникнути

адміністративної

відповідальності шляхом умисного затягування строків. Професійні судді серед цих
осіб займають лідируючі позиції. Прикриваючись суддівською недоторканістю та
користуючись лояльним ставленням своїх колег-суддів, які розглядають справи,
вони свідомо ухиляються від явки в судове засідання, безпідставно затягують
процес, перешкоджаючи тим самим його вчасному завершенню.
Наведені вище аргументи свідчать про необхідність внесення змін до ст. 38
КУпАП, яку ми пропонуємо доповнити новою частиною 5 наступного змісту:
«Визначені в цій статті строки накладення адміністративного стягнення
зупиняються у випадку ухилення особи від участі в розгляді справи, якщо згідно
закону присутність такої особи є обов’язковою. Якщо така особа не може прийняти
участі в справі у зв’язку із тривалою тяжкою хворобою, перебуванням у
відрядженні, на лікуванні чи з інших поважних причин, орган (посадова особа),
який уповноважений розглядати справу про адміністративне правопорушення,
може прийняти рішення про зупинення строків притягнення до відповідальності на
весь час дії таких поважних причин».
По-третє, в КУпАП необхідно чітко визначити строки складання протоколу
про адміністративне правопорушення (таку думку висловило 36 %, 41 %, 53 % та
52 % опитаних нами респондентів відповідно). Наразі, ані КУпАП, ані
антикорупційне законодавство, ані жоден інший нормативно-правовий акт не
містить чіткої вказівки на строк, в рамках якого спеціально уповноважені суб’єкти
зобов’язані провести перевірку інформації про вчинення адміністративного
правопорушення, пов’язаного з корупцією, та скласти відповідний протокол. У
зв’язку з цим, вони інколи умисно (з корисливих мотивів), частіше – з
необережності (у зв’язку із значним навантаженням, відсутністю технічних
можливостей, наявністю різноманітних бюрократичних перешкод) складають
адміністративні протоколи із значним запізненням. Як наслідок, протоколи
надходять до суду практично під кінець визначеного ст. 38 КУпАП строку
притягнення особи до адміністративної відповідальності, що збільшує шанси
правопорушника уникнути покарання. При цьому особа, що складала протокол, не
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буде нести жодної відповідальності за такі дії, бо ст. 172-9 КУпАП (Невжиття
заходів щодо протидії корупції), за умови відсутності чітких законодавчих
формулювань, у даних випадках практично недієва.
Наведені вище аргументи свідчать про необхідність внесення змін до ст. 254
КУпАП, яку ми пропонуємо доповнити новою частиною 4 наступного змісту: «У
справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, протокол має
бути складений у якомога коротший час, але не пізніше двох місяців з дня
виявлення правопорушення. У разі закриття кримінального провадження, але за
наявності в діях особи ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з
корупцією, протокол складається негайно. Якщо при цьому необхідно зібрати
додаткові докази чи з’ясувати додаткові обставини, протокол складається у термін,
що не може перевищувати п’ятнадцяти днів».
На нашу думку, запропоновані вище зміни до КУпАП позитивно вплинуть на
практику розгляду судами справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з
корупцією, оскільки зведуть до мінімуму випадки безпідставного закриття
адміністративних проваджень у зв’язку із закінченням встановлених законом
строків. Порушники, у свою чергу, не зможуть ухилятися від адміністративної
відповідальності шляхом умисного затягування процесу.
Порушення адміністративної справи, розслідування, складання протоколу –
це основні, однак не єдині елементи початкової стадії адміністративного
провадження. Вона включає в себе ще цілий комплекс процесуальних дій,
спрямованих на встановлення самої події правопорушення та обставин його
вчинення, їх фіксацію та кваліфікацію, а також на створення умов для повного,
об’єктивного і швидкого розгляду справи в суді. Особливе місце серед них
відводиться заходам забезпечення провадження в справах про адміністративні
правопорушення, процесуальний порядок застосування яких регулюється главою
20 КУпАП.
Якщо виходити із дослівного тлумачення ст. 260 КУпАП, то під заходами
забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення
необхідно розуміти примусові процесуальні заходи, які застосовуються у випадках,
прямо передбачених законами України, з метою припинення адміністративних
правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи,
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складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості
складення його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є
обов'язковим, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання
постанов по справах про адміністративні правопорушення [64].
На сьогодні до системи заходів забезпечення провадження в справах про
адміністративні правопорушення КУпАП віднесено: 1) адміністративне затримання
особи; 2) особистий огляд; 3) огляд речей; 4) вилучення речей та документів, у тому
числі

посвідчення

водія;

5) тимчасове

затримання

транспортного

засобу;

6) відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими і
маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого
сп'яніння, а також щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що
знижують їх увагу та швидкість реакції.
Нажаль, обмежений обсяг нашого дослідження не дозволяє в повній мірі
проаналізувати специфіку застосування всіх перерахованих вище заходів
забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення,
пов’язані з корупцією. Тому, звернемо увагу лише на основні проблемні моменти.
У першу чергу варто зауважити, що в справах про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією, застосовуються не всі передбачені КУпАП
заходи забезпечення провадження, а лише деякі з них, а саме: особистий огляд,
огляд речей, вилучення речей та документів. Решта заходів не застосовується або у
зв’язку з їх недоцільністю, або ж у зв’язку з їх правовою невизначеністю. В
останньому випадку мова йде про найбільш дискусійних запобіжний захід, а саме –
про адміністративне затримання особи.
Адміністративне затримання – це тимчасове примусове обмеження волі, дій,
свободи пересування і місцезнаходження особи, яка підозрюється у вчиненні
адміністративного правопорушення, що застосовується з метою забезпечення
провадження в справах про адміністративні правопорушення у випадках, коли інші
примусові заходи виявилися неефективними [14; 70; 78].
Відразу ж зауважимо, що КУпАП досить суворо регламентує строки та
порядок адміністративного затримання (ст. 261, ст. 263), закріплює перелік
суб’єктів, уповноважених його проводити, а також встановлює вичерпний перелік
правопорушень, які дають підстави для його застосування (ст. 262). Якщо уважно
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проаналізувати зазначені підстави, то можна помітити, що вчинення особою
адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, серед них не
значиться. Тобто на сьогодні КУпАП не передбачає можливості проведення
адміністративного затримання особи під час документування даної категорії
проступків.
Ми спробували з’ясувати обґрунтованість та доцільність такої позиції
законодавця і з цією метою провели опитування різних категорій респондентів.
Однак, отримані результати виявилися досить суперечливими. Так, переважна
більшість опитаних громадян (56 %) та учасників судових процесів (52 %) вважає,
що адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, характеризуються
підвищеним

рівнем

суспільної

небезпечності,

а

тому

застосування

адміністративного затримання досить часто виступає як єдиний ефективний захід
забезпечення провадження за даними категоріями справ. Водночас, представники
судової системи та юристи (78 % та 82 % відповідно) зайняли протилежну позицію.
Вони вважають, що специфіка розслідування адміністративних правопорушень,
пов’язаних з корупцією, свідчить про неефективність і недоцільність застосування
адміністративного затримання у таких випадках.
Дійсно, застосування адміністративного затримання у випадку вчинення
правопорушень, пов’язаних з корупцією, є недоречним адже не дозволяє досягнути
тієї мети, яка є спільною для всіх запобіжних заходів. По-перше, адміністративне
затримання не припиняє вчинення правопорушень, пов’язаних із корупцією,
оскільки більшість із них має або триваючий, або формальний характер. По-друге,
дана категорія проступків характеризується специфічним суб’єктом, а тому
адміністративне затримання не може застосовуватись з метою встановлення особи,
що є обов’язковою передумовою кваліфікації таких проступків як корупційних. Потретє, застосування даного запобіжного заходу жодним чином не впливає на
складання протоколу про адміністративне правопорушення, оскільки складання
такого протоколу є завершальним етапом розслідування даної категорії справ, на
якому узагальнюються результати всіх проведених раніше процесуальних дій. Почетверте, застосування адміністративного затримання практично не впливає на
своєчасний і правильний розгляд справ та виконання постанов по справах про
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.
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Отже, враховуючи вищевикладене, є всі підстави стверджувати, що
застосування

адміністративного

затримання

під

час

розслідування

адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, є дійсно недоцільним,
недоречним та необґрунтованим. Водночас, у випадках притягнення до
адміністративної відповідальності за такі правопорушення професійних суддів,
застосування адміністративного затримання (а також деяких інших заходів
забезпечення провадження) є ще й протиправним, що обумовлено їх специфічним
правовим статусом та особливостями реалізації принципу недоторканості суддів.
Нижче, пропонуємо більш детально проаналізувати це питання.
На сьогодні прийнято вважати, що оскільки посада судді специфічна, то й
притягнення його до відповідальність за адміністративні правопорушення та
злочини повинно мати певні особливості [99, с. 95]. Однак, якщо в кримінальному
процесі це правило знайшло своє офіційне закріплення (мова йде про главу 37 КПК
України – Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб [86]), то КУпАП
не містить жодних винятків із загальної процедури притягнення до відповідальності
суддів. Тому, якщо керуватись виключно положеннями КУпАП, судді, в разі
вчинення адміністративного проступку, в тому числі пов’язаного з корупцією,
притягуються до відповідальності на загальних підставах. Де-юре, до них можуть
бути застосовані не лише будь-які заходи забезпечення провадження, але також і
будь-які адміністративні стягнення. Водночас, де-факто суддю досить складно
притягнути до адміністративної відповідальності, що пов’язано із численними
труднощами, які виникають при документуванні їх протиправної діяльності. Всі
вони випливають із закріпленого в ч. 1 ст. 126 Конституції України принципу
незалежності та недоторканості суддів [79].
То яким же чином співвідносяться між собою принцип суддівської
недоторканості та заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні
правопорушення? Для того, щоб дати відповідь на це запитання, необхідно
проаналізувати положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та
КУпАП у їх системному зв’язку.
У першу чергу варто зауважити, що на сьогодні в жодній статті КУпАП не
згадується про суддівський імунітет. Ані винятків із загальної процедури
адміністративного провадження, ані додаткових гарантій забезпечення суддівської
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недоторканості Кодекс теж не передбачає. В зв’язку з цим, під час притягнення
суддів до адміністративної відповідальності необхідно враховувати загальні засади
суддівської недоторканності, які визначені в ст. 49 Закону України «Про судоустрій
і статус суддів». Водночас, дослівний аналіз її змісту дає підстави для висновку, що
абсолютна більшість прописаних у ній винятків стосуються притягнення суддів до
кримінальної відповідальності. Про адміністративну відповідальність йде мова хіба
що в ч. 2, згідно якої суддя, затриманий за підозрою у вчиненні діяння, за яке
встановлена кримінальна чи адміністративна відповідальність, повинен бути
негайно звільнений після з’ясування його особи. Суддя не може бути підданий
приводу чи примусово доставлений до будь-якого органу чи установи, крім
суду [186].
Отже, як бачимо, Закон України «Про судоустрій і статус суддів» поширює
положення суддівської недоторканності лише на такий запобіжний захід, як
адміністративне затримання, а також на такі заходи, як привід і примусове
доставлення. Водночас, на практиці ми маємо дещо іншу ситуацію [35, с. 84].
Прикриваючись суддівським імунітетом судді оскаржують застосування практично
всіх без винятку запобіжних заходів. На думку опитаних нами респондентів, у
деяких випадках це необґрунтовано й недоречно. Так, з усіх примусових заходів,
які можуть бути застосовані до суддів під час адміністративного провадження,
правила суддівського імунітету більшість респондентів вважає за доцільне
поширити лише на адміністративне затримання (96 % представників судової
системи; 90 % юристів; 86 % учасників судових процесів; 84 % пересічних
громадян), доставлення (92 %, 87 %, 80 % та 84 % респондентів відповідно) привід
(86 %, 84 %, 72 % та 76 %) особистий огляд (96 %, 91 %, 88 % та 89 %), огляд речей,
документів, транспортних засобів (89 %, 88 %, 71 % та 77 %), вилучення речей та
документів (82 %, 87 %, 78 % та 71 %).
У цілому підтримуючи точку зору, яку висловили опитані нами респонденти,
ми все ж таки наполягаємо на доцільності законодавчого закріплення деяких
винятків із загальних правил. Всі вони обумовлені специфікою здійснення
провадження в справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з
корупцією, а також необхідністю посилення боротьби з корупційними проявами в
судовій гілці влади. У першу чергу, вважаємо за необхідне передбачити можливість
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застосування до суддів таких заходів забезпечення провадження, як огляд речей,
документів, транспортних засобів, а також вилучення речей та документів. Річ у
тім,

що

документування

адміністративних

правопорушень,

пов’язаних

із

корупцією, у переважній більшості випадків ґрунтується саме на зазначених
процесуальних заходах, а тому абсолютна заборона їх проведення фактично
унеможливить притягнення судді-правопорушника до відповідальності. Крім того,
вважаємо за необхідне передбачити можливість застосування до суддів такого
примусового заходу, як привід. Річ у тім, що сьогодні більшість суддів,
прикриваючись суддівською недоторканністю, умисно ухиляються від явки в
судове засідання, тим самим затягуючи строки розгляду справи й уникаючи
адміністративної відповідальності.
Вище ми навели основні міркування з приводу співвідношення суддівського
імунітету та заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією. З метою практичного втілення
обґрунтованих нами вище висновків, пропонуємо внести деякі зміни до чинного
законодавства.
По-перше, в КУпАП необхідно чітко передбачити, які заходи забезпечення
провадження в справах про адміністративні правопорушення можуть бути
застосовані до суддів і в яких саме випадках. Для цього в ст. 15-1 (якою ми
пропонували доповнити КУпАП в питанні 1.2 даної роботи) передбачити окрему
частину такого змісту:
«До судді не можуть бути застосовані такі заходи забезпечення провадження
в справах про адміністративні правопорушення, як адміністративне затримання,
особистий огляд, огляд речей, документів, транспортних засобів, вилучення речей
та документів. У випадку наявності достатніх підстав вважати, що суддею вчинено
правопорушення, пов’язане з корупцією, допускається проведення на підставі
судового рішення особистого огляду, огляду речей, документів, транспортних
засобів, а також вилучення речей та документів, що належать судді. Прийняття
рішення про проведення таких заходів не може здійснюватися тим судом, в якому
правопорушник обіймає чи обіймав посаду судді.
Суддя не може бути підданий приводу чи примусово доставлений до будьякого органу чи установи, крім суду.».
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По-друге, в Законі України «Про судоустрій і статус суддів» необхідно більш
чітко прописати гарантії недоторканості суддів у випадку їх притягнення до
адміністративної відповідальності. Для цього ч. 2 ст. 49 Закону необхідно
доповнити новим абзацом наступного змісту: «До судді не можуть бути застосовані
такі

заходи

забезпечення

провадження

в

справах

про

адміністративні

правопорушення, як особистий огляд, огляд речей, документів, транспортних
засобів, вилучення речей та документів, крім випадків, встановлених законом».
На нашу думку, запропоновані вище зміни, з одного боку, посилять гарантії
суддівської

недоторканості

при

здійсненні

провадження

в

справах

про

адміністративні правопорушення тим самим не допускаючи будь-яких випадків
неправомірного тиску і впливу на суддів, а з іншого боку, дозволять чітко
прописати межі суддівської недоторканості та винятки з неї, тим самим не
допускаючи

випадків

безпідставного

уникнення

суддями

адміністративної

відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією.
Завершальним етапом початкової стадії провадження в справах про
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, є надсилання матеріалів на
розгляд до компетентного суб’єкта, уповноваженого розглядати справу та
приймати рішення. Даний етап регулюється ст. 257 КУпАП, у якому передбачено
цілий ряд особливостей саме для даних категорій справ.
По-перше, КУпАП встановлює жорсткі строки надіслання протоколів у
справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. Зокрема, такі
протоколи разом з іншими матеріалами мають бути надіслані до компетентного
органу у триденний строк.
По-друге, в КУпАП чітко визначено, до якого саме суду надсилається
протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з
корупцією. Зокрема, ним є «місцевий загальний суд за місцем вчинення
корупційного правопорушення». Водночас, ч. 3 ст. 257 КУпАП передбачає виняток
із цього правила. Так, у разі вчинення адміністративного правопорушення,
пов’язаного з корупцією, службовою особою, яка працює в апараті суду, протокол
разом з іншими матеріалами надсилається до суду вищої інстанції для визначення
підсудності [17, с. 53].
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По-третє, КУпАП передбачає застосування додаткових механізмів реагування
на факти вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією.
Зокрема, ч. 4 ст. 257 КУпАП покладає на особу, яка склала протокол про
адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, обов’язок надіслати
повідомлення про його складання до органу державної влади, органу місцевого
самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації, де працює
особа, яка притягається до відповідальності [64].
У цілому, ми позитивно схвалюємо прагнення законодавця до більш
детального регулювання порядку надіслання на розгляд протоколів про вчинення
адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією. Проаналізовані вище
особливості дають можливість швидко та оперативно розглядати справи даної
категорії, а також вводити в дію додаткові заходи реагування на прояви корупції
(наприклад, відсторонення особи від виконання посадових обов’язків) тощо. Однак,
якщо мова йде про притягнення до адміністративної відповідальності професійних
суддів, то вимушені констатувати наявність деяких законодавчих прогалин та
недоліків.
У першу чергу, хочемо звернути увагу на термінологію, яка використовується
законодавцем в ст. 257 КУпАП. Зокрема, в ній вживається термін «адміністративне
корупційне правопорушення». Водночас, як ми уже проаналізували в першому
розділі даної роботи, на сьогодні чинне антикорупційне законодавство не
передбачає адміністративну відповідальність за корупційні правопорушення. Тому,
з метою приведення у відповідність положень КУпАП до вимог Закону України
«Про запобігання корупції», пропонуємо внести зміни до ч. 2, ч. 3 та ч. 4 ст. 257
КУпАП, замінивши в них словосполучення «корупційне правопорушення» на
«правопорушення, пов’язане з корупцією».
Також, деякі зауваження можна висловити з приводу змісту ч. 3 ст. 257
КУпАП. На нашу думку, законодавець безпідставно обмежує його лише
«службовими особами, які працюють в апараті суду». З метою забезпечення
об’єктивного та неупередженого розгляду і вирішення справ про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією, доцільно було б поширити встановлене в
ч. 3 правило також і на випадки вчинення даних правопорушень професійними
суддями. До-речі, таку ж думку висловила більшість опитаних нами респондентів, а
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саме: 54 % представників судової системи; 78 % юристів; 60 % учасників судових
процесів; 69 % пересічних громадян. У зв’язку з цим, пропонуємо внести зміни до
ч. 3 ст. 257 КУпАП, виклавши її в такій редакції: «У разі вчинення
адміністративного правопорушення,

пов’язаного

з корупцією, суддею

чи

службовою особою, яка працює в апараті суду ...» і далі за текстом.
І, останнє. При надісланні протоколів про адміністративні правопорушення,
пов’язані з корупцією, в обов’язковому порядку необхідно враховувати специфіку
адміністративно-правового статусу суддів, яка, серед іншого, полягає в особливому
порядку притягнення їх до дисциплінарної відповідальності та відсторонення від
виконання посадових обов’язків. Так, згідно ст. 94 Закону України «Про судоустрій
і статус суддів», правом здійснювати дисциплінарне провадження щодо суддів на
сьогодні наділено лише два органи: Вища кваліфікаційна комісія суддів України
(щодо суддів місцевих та апеляційних судів) та Вища рада юстиції (щодо суддів
вищих спеціалізованих судів та суддів Верховного Суду України) [186]. На нашу
думку, саме до цих органів в обов’язковому порядку необхідно надсилати
повідомлення

про

вчинення

суддею

адміністративного

правопорушення,

пов’язаного з корупцією. У зв’язку з викладеним, пропонуємо внести зміни до ч. 4
ст. 257 КУпАП і доповнити її новим реченням наступного змісту: «У разі вчинення
адміністративного

правопорушення,

пов’язаного

з

корупцією,

суддею,

повідомлення про складення протоколу надсилається органу, що уповноважений
здійснювати дисциплінарне провадження щодо судді».
Отже, підсумовуючи викладене вище, зазначимо, що обґрунтовані нами вище
пропозиції з удосконалення початкової стадії адміністративного провадження в
справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, вчинені
суддями, не лише сприятимуть швидкому, об’єктивному та неупередженому
розгляду даної категорії справ, але також посилять гарантії суддівської
недоторканності, оскільки мінімізують випадки неправомірного втручання в їх
діяльність.
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3.2. Особливості розгляду та вирішення справ про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією, вчиненні суддями, оскарження
постанови по справі та її виконання
Другою, не менш важливою стадією провадження в справах про
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, є їх розгляд та
вирішення. Дана стадія, як і попередня, має деяку специфіку, що обумовлена, поперше, особливим адміністративно-правовим статусом судді, як

суб’єкта

адміністративного проступку; по-друге, особливим характером адміністративних
справ, які пов’язані з корупцією. Водночас, вимушені констатувати, що на сьогодні
законодавцем не в повній мірі враховано вказані особливості, у зв’язку з чим
виникає необхідність у більш докладному аналізі норм КУпАП, які регулюють дану
стадію адміністративного провадження.
У першу чергу, необхідно з’ясувати, до компетенції якого саме органу
віднесено розгляд і вирішення справ про адміністративні правопорушення,
пов’язані з корупцією. Для цього, проаналізуємо положення глави 17 третього
розділу

КУпАП,

що

визначає

підвідомчість

справ

про

адміністративні

правопорушення.
Згідно ст. 221 КУпАП, справи про адміністративні правопорушення,
пов’язані з корупцією (ст.ст. 172-4-172-9-1 КУпАП), віднесено до виключної
компетенції районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів [64].
Жоден інший орган, окрім суду, не уповноважений розглядати та вирішувати дану
категорію справ.
У цілому, такий підхід законодавця можна вважати обґрунтованим,
доцільним і таким, що відповідає особливому характеру справ про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією. Однак, якщо мова йде про суддів, як
суб’єктів таких правопорушень, то з даного правила, на нашу думку, мають бути
передбачені певні винятки. До-речі, аналогічну точку зору висловили також опитані
нами респонденти. Вони вважають, що у випадку вчинення адміністративного
правопорушення, пов’язаного з корупцією, суддею, його розгляд не може бути
віднесено до компетенції районного, районного в місті, міського чи міськрайонного
суду, в якому такий суддя працює. При цьому абсолютна більшість із них
переконана, що в законодавчому порядку необхідно закріпити правило, що
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унеможливлює розгляд будь-яких адміністративних правопорушень, вчинених
суддею, у тому суді, в якому він працює (таку думку висловило 64 % представників
судової системи; 89 % юристів; 93 % учасників судових процесів; 90 % пересічних
громадян).
Викладені вище міркування свідчать на користь необхідності внесення
деяких змін до КУпАП. По-перше, ст. 221 КУпАП необхідно доповнити ч. 2
наступного змісту: «Районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд не
може розглядати справи про адміністративні правопорушення, вчиненні суддями чи
службовими особами, що працюють (працювали) в апараті такого суду». По-друге,
в ст. 15-1 (якою ми пропонували доповнити КУпАП в питаннях 1.2 та 3.1. даної
роботи) необхідно передбачити положення наступного змісту: «Справи про
адміністративні правопорушення, вчиненні суддями, підвідомчі виключно судам.
Суд не може розглядати справи про адміністративні правопорушення, вчиненні
суддею, що в ньому працює (працював). У такому випадку рішення про підсудність
справи приймається судом вищої інстанції».
На нашу думку, такі зміни посилять гарантії забезпечення принципу рівності
всіх громадян перед законом і судом, оскільки дозволять мінімізувати
упередженість при притягненні суддів до адміністративної відповідальності. Крім
того, вони позитивно вплинуть на об’єктивність розгляду справ про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією, вчиненні суддями, і, тим самим, підвищать
рівень довіри суспільства до всієї судової системи.
Наступне питання, на якому варто зупинитись більш детально в рамках
даного дослідження, стосується особливостей розгляду справ про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією, вчиненні суддями. Відразу ж зауважимо,
що загальний порядок розгляду таких справ регулюється гл. 22 (Розгляд справ про
адміністративне

правопорушення)

та

деякими

іншими

статтями

КУпАП.

Пропонуємо проаналізувати їх більш детально.
У першу чергу, варто зауважити, що при розгляді справ про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією, вчиненні суддями, в обов’язковому
порядку необхідно дотримуватись принципу відкритості, згідно якого всі справи
розглядаються відкрито. Ст. 249 КУпАП встановлює лише два винятки з даного
правила, які стосуються розгляду справ про адміністративні правопорушення у
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сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі,
та випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці [64].
Оскільки правопорушення, пов’язані з корупцією, в переважній більшості випадків
не пов’язані із державною таємницею, їх розгляд в закритому режимі є
невиправданим. Більше того, ухвалення рішення про закритий розгляд справи може
викликати суспільний резонанс, несприйняття громадськістю ухваленого рішення
та недовіру до суду.
Згідно ч. 2 ст. 268 КУпАП, при розгляді справ про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією, присутність особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності, є обов’язковою [64]. Дослівне тлумачення
наведеного положення дозволяє дійти висновку, що законодавець не передбачає
можливості

розгляду

даної

категорії

справ

у

разі

умисного

ухилення

правопорушника від явки за викликом до суду. Єдиним механізмом забезпечення
реалізації даного правила є привід. Однак, зважаючи на специфіку правового
статусу судді, а також на правову невизначеність приводу, як примусового
адміністративно-процесуального заходу, ми вважаємо такий механізм недостатнім.
Нижче, спробуємо це обґрунтувати.
На сьогодні в жодній статті КУпАП не закріплено офіційного визначення
«приводу», як примусового процесуального заходу, а також не розкрито механізм
його реалізації. Тому, для з’ясування цих питань необхідно звернутись до інших
законодавчих актів, юридичної літератури та правозастосовної практики.
У більшості наукових джерел адміністративно-правового спрямування термін
«привід» використовується для позначення примусової доставки певних категорій
осіб, які ухиляються без поважних причин від добровільної явки за викликом у
призначений строк [42; 70; 78]. Окрім провадження в справах про адміністративні
правопорушення, даний захід примусу широко застосовується в цивільному,
адміністративному та кримінальному процесі. Йому, відповідно, присвячено ст. 94
ЦПК України [218], ст. 272 КАСУ [62] та ст. 140 КПК України [86], які детально
регулюють підстави та порядок застосування приводу, визначають категорії
учасників процесу, до яких він застосовується, а також закріплюють обставини, які
унеможливлюють його застосування. В КПК, крім цього, дається офіційне
роз’яснення приводу, під яким розуміється «примусове супроводження особи, до
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якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до
місця її виклику в зазначений в ухвалі час» [86]. КУпАП, нажаль, подібних
положень не визначає, у зв’язку з чим на практиці виникає цілий ряд запитань
Питання перше: у чому полягає сутність приводу та чи не суперечить його
застосування принципу недоторканності суддів? Як стверджує М.М. Тищенко,
привід, як примусовий процесуальний захід полягає у вилученні особи з місця
перебування та супроводженні її до відповідного органу, що поєднується із
застосуванням психічного або фізичного спонукання [211].
Зважаючи на примусовий характер приводу, деякі науковці вказують на
порушення принципу недоторканості суддів у випадку його застосування в справах
про адміністративні правопорушення. Однак, як нами було доведено в
попередньому підрозділі даної роботи, таке твердження є не зовсім точним. Так, у
ч. 2 ст. 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» зазначається, що «суддя
не може бути підданий приводу чи примусово доставлений до будь-якого органу чи
установи, крім суду» [186]. З дослівного аналізу цієї законодавчої норми випливає,
що суддя може бути підданий приводу, але лише до суду. До органу внутрішніх
справ (Національної поліції) суддя не може бути примусово доставлений, хоча така
можливість і передбачена в ч. 2 ст. 268 КУпАП для інших категорій
правопорушників [64]. Наведені аргументи ще раз підтверджують висловлену нами
вище пропозицію про віднесення до підвідомчості судів розгляд усіх справ про
адміністративні правопорушення, вчиненні суддями.
Питання друге: яку роль відіграє привід у провадженні в справах про
адміністративні правопорушення, вчиненні суддями? Як відмічають науковці,
привід забезпечує умови для виконання процесуальних дій, які не можна виконати
заочно [12, с. 63]. Необхідність його застосування у справах про адміністративні
правопорушення обумовлена тим, що заочний розгляд цих справ знижує виховний
ефект від накладеного адміністративного стягнення; не забезпечує повного
з’ясування всіх обставин справи і оцінки порушником своїх дій, запобігання
вчинення нових проступків; не створює умов для виявлення причин, що сприяють
порушенням, адже це стосується переважно порушень, за вчинення яких
встановлені найбільш суворі заходи стягнення – адміністративний арешт, виправні
роботи, конфіскація або штраф у підвищеному розмірі [60, с. 168; 201, с. 104].

166
У справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, які
вчиненні суддями, привід виконує ще й своєрідну гарантуючу функцію, що полягає
в недопущенні випадків ухилення суддів від притягнення до адміністративної
відповідальності. Законодавчо закріплені гарантії недоторканості суддів у
поєднанні з відносно нетривалими строками накладення адміністративних стягнень
на сьогодні дають можливість багатьом суддям неправомірно уникати притягнення
до відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією. І чи не єдиним
засобом вирішення цієї проблеми на сьогодні виступає привід. Водночас, деякі
науковці зауважують, що на сьогодні застосування приводу досить обмежене і
свого призначення він не виконує. У зв’язку з цим, пропонується «в усіх справах
про адміністративні правопорушення, участь (присутність) порушника при розгляді
яких є обов’язковою, покласти обов’язок затримувати і доставляти таких
порушників до суду на суб’єктів, які уповноважені складати протоколи про
адміністративні правопорушення» [94]. Ми не підтримуємо таку точку зору і
вважаємо,

що

заміна

приводу

адміністративним

доставленням

особи

є

неприпустимим з огляду на різні функції, які виконують зазначені процесуальні
заходи примусу.
Питання третє: у яких випадках і за наявності яких підстав до судді може
бути застосовано привід? За загальним правилом, привід застосовується у випадках,
коли присутність особи при розгляді справи про адміністративне правопорушення
(проступок) є обов'язковою і коли особа ухиляється від явки за викликом [70]. У
справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, вчиненні
суддями, реалізація даного правила вимагає обов’язкового встановлення таких
обставин:
По-перше, чи відноситься вчинене суддею правопорушення до переліку тих,
справи про які розглядаються за умови обов’язкової присутності правопорушника.
Як ми уже зазначали вище, згідно ч. 2 ст. 268 КУпАП, при розгляді справ про
адміністративні правопорушення, передбачені ст.ст. 172-4-172-9-1, присутність
особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, є обов'язковою [64].
А тому, суддя, який вчинив адміністративне правопорушення, пов’язане з
корупцією, на законних підставах може бути підданий приводу.
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По-друге, чи було належним чином повідомлено суддю про час і місце
судового розгляду і чи є в матеріалах справи достовірні докази такого
повідомлення. Згідно ст. 277-2 КУпАП, повідомлення особи, яка притягується до
адміністративної відповідальності, про розгляд справи здійснюється повісткою, в
якій зазначається дата і місце розгляду справи. Така повістка має бути вручена
завчасно, тобто не пізніш як за три доби до дня розгляду справи в суді [64]. Відразу
ж зауважимо, що законодавець не визначає кількості повісток, які мають бути
вручені особі, а також не передбачає можливості вручення повістки будь-кому
іншому, окрім особи, яка притягується до відповідальності. Водночас, в
правозастосовній практиці на сьогодні відпрацьовано правило, що привід
застосовується після вручення їй не менше двох повісток. При цьому такі повістки
вручаються і за місцем проживання, і за місцем роботи правопорушника. У випадку
притягнення до адміністративної відповідальності суддів така практика, на нашу
думку, є цілком виправданою і, крім того, має значний виховний ефект.
По-третє, чи дійсно суддя, який притягується до адміністративної
відповідальності, умисно ухиляється від явки до суду. До поважних причин, які
перешкоджають судді з’явитися за викликом, можна віднести: невручення повістки,
тяжку хворобу, відрядження, обставини непереборної сили, затримання, тримання
під вартою, відбування покарання, або інше обмеження свободи пересування
внаслідок дії закону або судового рішення та інші причини, які об’єктивно
унеможливлюють його явку за викликом.
Отже, рішення про застосування приводу повинно бути обґрунтованим. Йому
обов’язково має передувати перевірка причин неявки судді, а до матеріалів справи
долучені докази, які свідчать про його ухилення від явки.
Підсумовуючи аналіз законодавчих норм, які регулюють порядок здійснення
приводу у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією,
вчиненні суддями, а також практику їх застосування, ми можемо зробити
наступний висновок: такі норми є недосконалими, у зв’язку з чим привід у
більшості випадків не виконує свого основного призначення, а саме, не забезпечує
обов’язкову

присутність

судді

при

розгляді

справ

про

адміністративні

правопорушення, пов’язані з корупцією. З метою підвищення ефективності
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аналізованого заходу адміністративного примусу, ми пропонуємо внести низку змін
і доповнень до чинного законодавства.
По-перше, необхідно розширити перелік способів повідомлення особи про
розгляд справи, зокрема, передбачити можливість надіслання повідомлення
поштою, електронною поштою чи факсимільним зв'язком, здійснення виклику по
телефону або телеграмою. Оскільки таку пропозицію підтримала більшість
опитаних нами респондентів (74 % представників судової системи; 78 % юристів;
90 % учасників судових процесів; 81 % пересічних громадян), ми пропонуємо
доповнити ст. 277-2 КУпАП новою частиною відповідного змісту 2.
По-друге, необхідно законодавчо закріпити можливість здійснення виклику
особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, через інших осіб,
наприклад, членів сім’ї, які спільно з нею проживають, житлово-комунальні
організації, адміністрацію підприємства, установи організації за місцем роботи
тощо. На цьому наполягає також більшість опитаних нами респондентів (54 %
представників судової системи; 63 % юристів; 61 % учасників судових процесів;
58 % пересічних громадян), а тому ст. 277-2 КУпАП необхідно доповнити ще
однією частиною відповідного змісту.
По-третє, зважаючи на те, що ухилення особи від явки за викликом без
поважних причин є підставою застосування до неї приводу, в законодавчому
порядку необхідно чітко визначити форми підтвердження отримання особою
повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом (наприклад,
підпис особи, відеозапис, пояснення інших осіб тощо). Аналогічну точку зору
висловили також опитані нами респонденти (59 % представників судової системи;
69 % юристів; 63 % учасників судових процесів; 60 % пересічних громадян), а тому
ст. 277-2 КУпАП необхідно доповнити новою частиною відповідного змісту.
По-четверте, в законодавчому порядку необхідно визначити перелік
поважних причин, які унеможливлюють прибуття особи на виклик, що суттєво
скоротить кількість випадків зловживань у цій сфері. Таку думку висловило
більшість опитаних нами респондентів (71 % представників судової системи; 53 %
юристів; 66 % учасників судових процесів; 59 % пересічних громадян), а тому ми
2

Тут, і в решті пропозицій, які стосуються удосконалення законодавчих норм, що регулюють порядок здійснення
приводу, ми не формулюємо конкретні зміни до КУпАП, оскільки вважаємо, що їм має передувати більш
ґрунтовний науковий аналіз, який має бути проведений в рамках окремого дисертаційного дослідження.
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наполягаємо на необхідності доповнення ст. 277-2 КУпАП ще однією частиною
відповідного змісту.
По-п’яте, в КУпАП необхідно закріпити визначення приводу як примусового
процесуального заходу, чітко сформулювати підстави його застосування, визначити
категорії осіб, до яких він застосовується і до яких, навпаки, забороняється його
застосування, детально прописати порядок його застосування та інші питання.
Оскільки аналогічну точку зору висловили опитані нами респонденти (84 %
представників судової системи; 90 % юристів; 72 % учасників судових процесів;
76 % пересічних громадян), пропонуємо внести зміни до КУпАП і доповнити його
новою статтею 277-3 (Привід).
На нашу думку, запропоновані вище зміни до КУпАП підвищать
ефективність застосування такого примусового заходу, як привід, що, в свою чергу,
суттєво зменшить кількість випадків ухилення суддів від явки за викликом для
розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. Однак,
вимушені констатувати, що в повній мірі зазначену проблему з їх допомогою
вирішити все ж таки не вдасться.
Особливий адміністративно-правовий статус судді, досить широкі гарантії
його особистої недоторканності, недоторканості його житла та іншого володіння,
ціла низка прогалин і суперечностей між матеріальним і процесуальним
законодавством

дозволяють

деяким

суддям

уникати

адміністративної

відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, саме шляхом умисного
ухилення від явки за викликом і свідомого затягування строків. У попередньому
підрозділі роботи ми вже пропонували декілька можливих шляхів усунення цієї
проблеми

(збільшення

законодавчо

встановлених

строків

накладення

адміністративних стягнень за правопорушення, пов’язані з корупцією, а також
передбачення можливості зупинення перебігу таких строків). Опитані нами
респонденти пропонують розширити цей перелік і законодавчо закріпити
можливість розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з
корупцією, за відсутності особи, яка притягується до відповідальності, у випадку її
ухилення від явки за викликом. Зокрема, таку точку зору висловило 55 %
представників судової системи, 59 % юристів, 77 % учасників судових процесів та
69 % пересічних громадян.
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Враховуючи результати проведеного опитування, ми наполягаємо на
необхідності внесення змін до ч. 2 ст. 268 КУпАП і доповнення її новим реченням
наступного змісту: «Суд може прийняти рішення про розгляд справ про
адміністративні правопорушення, передбачені ст. 172-4-172-9 цього Кодексу, без
участі особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, за умови
наявності в справі достатніх доказів, які підтверджують факт її неявки за викликом
без поважних причин, та у разі неможливості здійснення її приводу».
Запропоновані зміни, на нашу думку, значно скоротять кількість випадків ухилення
суддів від адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з
корупцією.
Що стосується місця та строків розгляду справ про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією, вчиненні суддями, то варто зауважити, що
законодавець поширив на них загальні правила. Так, згідно ст. 276 КУпАП, справа
про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення [64].
У нашому випадку місце вчинення більшості правопорушень, пов’язаних з
корупцією, співпадає із місцем роботи судді оскільки саме тут він безпосередньо
виконує покладені на нього функції держави.
Водночас,

іноді

досить

важко

встановити

місце

вчинення

деяких

правопорушень, пов’язаних з корупцією. У переважній більшості випадків це
стосується порушень встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків
(ст. 172-5 КУпАП); неповідомлення або несвоєчасного повідомлення про відкриття
валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у
майновому стані (ч. 2 ст. 172-6 КУпАП); незаконного розголошення або
використання в інший спосіб особою у своїх інтересах інформації, яка стала їй
відома у зв’язку з виконанням службових повноважень (ст. 172-8 КУпАП). Всі ці
правопорушення суддя може вчинити, наприклад, перебуваючи у відпустці за
кордоном. Виникає запитання: що буде місцем вчинення правопорушення у таких
випадках? На жаль, чинне законодавство не дає нам на нього відповіді.
Враховуючи викладене вище, а також з метою уникнення можливих спорів
про визначення місця розгляду справ про адміністративні правопорушення,
пов’язані з корупцією, пропонуємо в законодавчому порядку встановити винятки із
загального правила для даної категорії проступків. При цьому більшість опитаних
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нами респондентів (50 % представників судової системи; 53 % юристів; 61 %
учасників судових процесів; 55 % пересічних громадян) вважає, що адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією, повинні розглядатись за місцем
безпосереднього виконання особою функцій держави чи місцевого самоврядування
(в нашому випадку – це місцезнаходження суду, в якому працює суддя).
Підтримуючи таку точку зору, пропонуємо внести зміни до ст. 276 КУпАП і
доповнити її новою частиною наступного змісту: «Справи про адміністративні
правопорушення, передбачені статтями 172-4-172-9 цього Кодексу, розглядаються
за місцем безпосереднього виконання особою функцій держави чи місцевого
самоврядування».
Водночас, варто зауважити, що запропоновані нами зміни до ст. 276 КУпАП
необхідно вносити лише разом із обґрунтованими вище змінами до ст. 221 КУпАП,
що передбачають заборону на розгляд судом справ про адміністративні
правопорушення, вчиненні суддями чи службовими особами, що працюють
(працювали) в апараті такого суду. Лише в такому випадку можна сподіватись на
дійсно незалежний та об’єктивний розгляд таких справ судом.
Що стосується строків розгляду справ про адміністративні правопорушення,
пов’язані з корупцією, то вони визначені в ч. 1 ст. 277 КУпАП і становлять
п'ятнадцять днів з дня одержання судом, правомочним розглядати справу,
протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи [17,
с. 54].
З позитивного боку варто відмітити той факт, що в ч. 4 ст. 277 КУпАП
передбачено можливість зупинення таких строків у разі, «якщо особа, щодо якої
складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, умисно
ухиляється від явки до суду або з поважних причин не може туди з'явитися
(хвороба, перебування у відрядженні чи на лікуванні, у відпустці тощо)» [64]. У
цілому схвально оцінюючи таку позицію законодавця, ми хочемо висловити деякі
зауваження.
По-перше, передбачення можливості зупинення строків розгляду справ про
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, практично не вирішує
загальну проблему притягнення до відповідальності суддів, які умисно ухиляються
від явки за викликом. Як слушно з даного приводу зауважують деякі науковці,
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«законодавець не визначив, чи зупиняється у таких випадках також і строк
накладення адміністративного стягнення» [61, c. 27]; «удавана хвороба, вихід у
відпустку та інші обставини можуть використовуватись правопорушником з метою
затягування розгляду адміністративної справи аж до закінчення строків накладення
адміністративного стягнення» [33,с. 39]. Наведені аргументи ще раз підтверджують
необхідність і практичне значення обґрунтованих нами в попередньому розділі
роботи змін до ст. 38 КУпАП, що передбачають збільшення встановлених у ній
строків і можливість їх зупинення.
По-друге, як видно з дослівного аналізу ч. 4 ст. 277 КУпАП, законодавець
використовує у ній застарілу термінологію. Зокрема, мова йде про термін
«адміністративне корупційне правопорушення», який у чинному антикорупційному
законодавстві взагалі не згадується. У зв’язку з цим, з метою приведення у
відповідність КУпАП до вимог Закону України «Про запобігання корупції»,
пропонуємо внести зміни до ч. 4 ст. 277 і замінити термін «адміністративні
корупційні правопорушення» на термін «адміністративні правопорушення,
пов’язані з корупцією» (у відповідних відмінках).
Наступне питання, на якому варто зупинитись більш детально в рамках
даного дослідження, стосується порядку розгляду судом справ про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією. Відразу ж зауважимо, що такий порядок
досить детально врегульований в главі 22 КУпАП, а тому пропонуємо коротко
розглянути основні його положення і більш детально зупинитись на аналізі
проблемних аспектів.
Суддя, до якого на розгляд надійшов протокол про адміністративне
правопорушення, пов’язане з корупцією, та інші матеріали справи вивчає їх,
вирішуючи при цьому наступні питання: 1) чи належить до його компетенції
розгляд даної справи; 2) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи;
3) чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її
розгляду; 4) чи витребувано необхідні додаткові матеріали; 5) чи підлягають
задоволенню

клопотання

особи,

яка

притягається

до

адміністративної

відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката [64].
Хоча КУпАП прямо не передбачає, однак аналіз правозастосовної практики
свідчить про наявність ще цілої низки повноважень, якими наділяється суддя на
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стадії підготовки справи до розгляду. Так, якщо особу, яка притягується до
адміністративної відповідальності не було повідомлено про час і місце розгляду
справи, або якщо така особа з поважних причин не може з’явитися на розгляд,
суддя виносить рішення про його перенесення. Якщо протокол чи інші матеріали
оформлено не належним чином, суддя повертає їх відповідному органу (посадовій
особі) для доопрацювання.
Водночас, як свідчить проведений нами аналіз правозастосовної практики,
судді, які розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з
корупцією, вчиненні їхніми колегами, досить часто зловживають наданим їм
законодавцем правом відкладати розгляд справи та відправляти на доопрацювання
протокол і зібрані матеріали. У такий спосіб відбувається неправомірне затягування
часу розгляду справи і її закриття на підставі п. 7 ч. 1 ст. 247 КУпАП (закінчення на
момент

розгляду

справи

про

адміністративне

правопорушення

строків,

передбачених ст. 38 КУпАП). Крім того, як неодноразово відмічається в літературі,
майже половина відправлених на доопрацювання протоколів до суду повторно не
повертається [33, с. 40].
На нашу думку, зазначені вище недоліки можуть бути усунуті лише шляхом
внесення змін до процесуального законодавства. Такої ж думки дотримуються
опитані нами респонденти, результати аналізу відповідей яких дають нам підстави
сформулювати цілу низку пропозицій з удосконалення підготовчої стадії розгляду
справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.
По-перше, в законодавчому порядку необхідно обмежити право суду на
перенесення часу розгляду справи (таку думку висловило 48 % представників
судової системи; 52 % юристів; 61 % учасників судових процесів; 55 % пересічних
громадян). З цією метою, необхідно внести зміни до ст. 278 КУпАП і доповнити її
ч. 2 наступного змісту: «Якщо під час підготовки справи до розгляду з’ясується, що
особу, яка притягується до адміністративної відповідальності, не було повідомлено
про час і місце розгляду справи, або якщо така особа з поважних причин не може
з’явитися на розгляд, однак її участь у справі є обов’язковою, орган (посадова
особа) виносить рішення про перенесення розгляду справи. Строк такого
перенесення має відповідати часу, необхідного для належного повідомлення особи
про час розгляду справи чи закінчення дії причин, які унеможливлювали її явку».
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По-друге, в законодавчому порядку необхідно обмежити право суду на
повернення для доопрацювання протоколу та інших матеріалів у випадку їх
неналежного оформлення, зокрема, встановити, що таке повернення допускається
лише у випадках наявності суттєвих недоліків, які перешкоджають належному
розгляду справи та прийняттю обґрунтованого рішення (на цьому наполягає 59 %
представників судової системи; 47 % юристів; 56 % учасників судових процесів;
63 % пересічних громадян). З цією метою необхідно внести зміни до ст. 278
КУпАП і доповнити її ч. 3 наступного змісту: «Якщо під час підготовки справи до
розгляду з’ясується, що протокол чи інші матеріали справи оформлено з істотними
порушеннями, або в справі відсутні необхідні матеріали, і це суттєво перешкоджає
належному розгляду справи та прийняттю обґрунтованого рішення, орган (посадова
особа)

може

повернути

їх

відповідному

органу

(посадовій

особі)

для

доопрацювання».
По-третє, в законодавчому порядку необхідно покласти на суд обов’язок у
випадку повернення протоколу та інших матеріалів справи на доопрацювання чітко
визначити, які саме недоліки необхідно усунути, яким способом і в який строк (таку
пропозицію підтримало 39 % представників судової системи; 68 % юристів; 56 %
учасників судових процесів; 60 % пересічних громадян). З цією метою необхідно
внести зміни до ч. 3 ст. 278 КУпАП (якою ми пропонували доповнити цю статтю в
попередньому пункті), закріпивши в ній нове речення наступного змісту: «У
рішенні про повернення протоколу та інших матеріалів справи на доопрацювання
має бути зазначено, які недоліки необхідно усунути, в який саме спосіб і строк».
По-четверте, в законодавчому порядку необхідно визначити механізм
контролю за поверненням до суду доопрацьованих матеріалів (на цьому наполягає
47 % представників судової системи; 71 % юристів; 66 % учасників судових
процесів; 65 % пересічних громадян). З цією метою необхідно внести зміни до
ст. 278 КУпАП і доповнити її ч. 4 наступного змісту: «Контроль за повнотою,
правильністю та своєчасністю виконання рішення про повернення протоколу та
інших матеріалів справи на доопрацювання покладається на орган (посадову
особу), який його прийняв. У разі невиконання чи несвоєчасного виконання
рішення про повернення протоколу та інших матеріалів справи на доопрацювання,

175
орган (посадова особа), який його прийняв, порушує питання про притягнення
винних осіб до встановленої законом відповідальності».
На нашу думку, запропоновані вище доповнення до ст. 278 КУпАП не лише
поставлять більшість повноважень, які на сьогодні фактично здійснюють судді на
стадії підготовки справи до розгляду, в межі правового поля, але також суттєво
скоротять кількість зловживань у цій сфері як з боку суддів, що здійснюють розгляд
справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, вчиненні
суддями, так і з боку осіб, які такі правопорушення документують.
Розгляд справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією,
вчиненні суддями, здійснюється в загальному порядку, який передбачений ст. 279
КУпАП. Він розпочинається з представлення судді, який розглядає дану справу.
Далі, оголошується справа, яка підлягає розгляду, хто притягається до
адміністративної відповідальності, роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді
справи, їх права і обов'язки. Після цього оголошується протокол про
адміністративне правопорушення, заслуховуються особи, які беруть участь у
розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання [64].
У цілому, такий порядок не викликає особливих зауважень, окрім одного. Річ
у тім, що дослівний аналіз ст. 279 та інших статей КУпАП дає підстави для
висновку, що на стадії розгляду справ про адміністративні правопорушення суддя
не може повернути протокол та інші матеріали справи на доопрацювання. Як ми
уже зазначали вище, це право судді надається згідно п. 2 та п. 4 ч. 1 ст. 278 КУпАП,
тобто на стадії підготовки справи до розгляду. Як справедливо з даного приводу
відмічає О.З. Гладун, «якщо ж під час судового розгляду адміністративної справи
буде встановлено, що протокол не відповідає вимогам закону чи відсутні матеріали,
необхідні для правильного вирішення справи (не з’ясовано службове становище
правопорушника, розмір отриманого доходу від підприємницької діяльності чи
винагороди від роботи за сумісництвом тощо), суддя зобов’язаний своєю
постановою закрити справу в зв’язку з відсутністю складу адміністративного
правопорушення [33]».
Оскільки на сьогодні зазначена прогалина досить часто використовується як
один

із

можливих

законних

способів

уникнення

відповідальності

за

правопорушення, пов’язані з корупцією, опитані нами респонденти наполягають на
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її усуненні шляхом внесення відповідних змін до процесуального законодавства
(таку думку висловило 44 % представників судової системи; 69 % юристів; 54 %
учасників судових процесів; 63 % пересічних громадян). Практичне втілення в
життя наведених вище міркувань можливе шляхом внесення змін до ст. 279 КУпАП
і доповнення її ч. 3 наступного змісту: «Якщо під час розгляду справи виникне
необхідність у його перенесенні, або виникнуть підстави для повернення протоколу
та інших матеріалів справи на доопрацювання чи витребування додаткових
матеріалів, орган (посадова особа) зупиняє розгляд справ і діє в порядку,
передбаченому частинами 2, 3 та 4 статті 278 цього Кодексу»3.
Під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з
корупцією, суддя в обов’язковому порядку має з’ясувати обставини, які
передбачені ст. 280 КУпАП, а саме: чи було вчинено адміністративне
правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона
адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують
відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі
матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації,
трудового колективу, а також інші обставини, що мають значення для правильного
вирішення справи [64]. Пленум ВСУ у своїй постанові від 25.05.1998 року за № 13
зобов’язує суд, окрім перерахованих вище обставин, звернути особливу увагу на
з’ясування таких питань: чи містить діяння склад корупційного правопорушення
(адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією – уточнено нами),
передбаченого Законом, чи належить вона до суб'єктів даного правопорушення
(тобто до осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого
самоврядування – уточнено нами), чи не містить правопорушення ознак злочину,
чи не закінчилися на момент розгляду справи строки, передбачені ст. 38 КпАП, чи
немає інших обставин, що виключають провадження в справі [180].
Особливістю провадження в справах про адміністративні правопорушення,
пов’язані з корупцією, є обов’язкова участь прокурора у їх розгляді судом (ч. 2
ст. 250 КУпАП [64]). Однак, останнім часом доцільність участі прокурора при

3

Зауважимо, що запропоновані нами зміни до ст. 279 КУпАП є актуальними лише за умови внесення
обґрунтованих нами вище змін до ст. 278 КУпАП.
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розгляді даної категорії справ піддається критиці на сторінках юридичної
літератури [56, с. 98]. Спробуємо розібрати цю ситуацію більш докладно.
У першу чергу проаналізуємо історичні спекти даного питання. Як свідчить
проведене нами дослідження, статтю 250 КУпАП було доповнено другою
частиною, що передбачає обов’язкову участь прокурора при розгляді справ про
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, ще 07.04.2011 р. у зв’язку
із прийняттям та введенням в дію Закону України «Про засади запобігання і
протидії корупції» [141]. Нагадаємо, що шостий розділ згаданого Закону визначав
загальні засади здійснення контролю та нагляду за виконанням законів у сфері
запобігання і протидії корупції. При цьому ст. 29 покладала функцію здійснення
нагляду за додержанням законів у сфері запобігання і протидії корупції на
Генерального прокурора України та підпорядкованих йому прокурорів [158].
Таким чином, наділення прокурора наглядовими повноваженнями під час
розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, цілком
узгоджувалось із положеннями антикорупційного законодавства, а також
відповідало вимогам Закону України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 р. [182].
Водночас, вимушені констатувати, що в 2014 р. було прийнято новий Закон
України «Про запобігання корупції» [156], а також новий Закон України «По
прокуратуру» [183]. Перший – зняв з прокуратури функцію здійснення загального
нагляду за дотриманням антикорупційного законодавства; другий – суттєво
скоротив наглядові повноваження прокуратури, в тому числі, при розгляді справ
про адміністративні правопорушення.
З огляду на реформування повноважень прокуратури, виникає питання: до
якої форми реалізації функцій прокуратури необхідно відносити обов’язкову участь
прокурора при розгляді справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з
корупцією? Річ у тім, що новий антикорупційний Закон хоч і включив прокуратуру
до системи спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, однак
серед функцій Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (а саме на неї
покладаються відповідні повноваження), можна виділити хіба що функцію
представництва інтересів громадянина або держави в суді у випадках, передбачених
законом. Водночас, очевидно, що реалізація зазначеної функції виходить далеко за
межі ч. 2 ст. 250 КУпАП.
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Таким чином, враховуючи викладені вище аргументи, а також з метою
приведення у відповідність КУпАП до вимог чинного законодавства, пропонуємо
внести зміни до ст. 250 КУпАП, виключивши з неї ч. 2. До-речі, таку думку
підтримала значна частина опитаних нами респондентів, а саме: 38 %
представників судової системи, 42 % юристів, 44 % учасників судових процесів та
40 % пересічних громадян.
Стадія розгляду та вирішення справи про адміністративні правопорушення
завершується винесенням постанови по справі та її оголошенням.
Згідно ст. 284 КУпАП, у справах про адміністративні правопорушення,
пов’язані з корупцією, вчинені суддями, може бути винесена або постанова про
накладення на суддю адміністративного стягнення, або постанова про закриття
справи. При цьому остання постанова може бути винесена в таких випадках: при
оголошенні усного зауваження, передачі матеріалів на розгляд громадської
організації чи трудового колективу або передачі їх прокурору, органу досудового
розслідування, а також при наявності обставин, передбачених статтею 247
КУпАП [64].
Відразу ж зауважимо, що і науковці, і громадськість негативно сприймають
існуючу на сьогодні можливість звільнення суддів від адміністративної
відповідальності у зв’язку із малозначністю правопорушення, а також у зв’язку із
передачею матеріалів на розгляд громадської організації або трудового колективу.
Опитані нами респонденти теж переконані, що за вчинення правопорушень,
пов’язаних з корупцією, не може бути передбачено жодних випадків звільнення від
відповідальності суддів (на цьому, зокрема, наголошує 41 % представників судової
системи, 66 % юристів, 72 % учасників судових процесів та 78 % пересічних
громадян).
З метою практичної реалізації зроблених вище висновків, пропонуємо внести
наступні зміни до КУпАП: по-перше, ч. 1 ст. 21 викласти в такій редакції: «Особа,
яка вчинила адміністративне правопорушення, крім посадової особи, та особи, яка
вчинили адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, звільняється від
адміністративної відповідальності …» і далі за текстом; по-друге, ч. 1 ст. 22
доповнити другим реченням наступного змісту: «Положення даної статті не
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поширюються на осіб, які вчинили адміністративне правопорушення, пов’язане з
корупцією».
За

загальним

правилом,

постанова

в

справі

про

адміністративне

правопорушення, пов’язане з корупцією, повинна містити: найменування органу
(посадової особи), який виніс постанову, дату розгляду справи; відомості про особу,
щодо якої розглядається справа; опис обставин, установлених при розгляді справи;
зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане
адміністративне правопорушення; прийняте по справі рішення; вирішення питання
про вилучені речі і документи; вказівку про порядок і строк її оскарження;
положення про стягнення з особи, щодо якої її винесено, судового збору. Якщо при
вирішенні питання про накладення стягнення за адміністративне правопорушення,
пов’язане з корупцією, одночасно вирішується питання про відшкодування винним
майнової шкоди, то в постанові зазначаються розмір шкоди, що підлягає
стягненню, порядок і строк її відшкодування (ст. 283 КУпАП [64]).
Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія
постанови протягом трьох днів вручається (під розписку) або висилається (про що
обов’язково робиться відмітка в справі) особі, щодо якої її винесено, а також
потерпілому на його прохання.
У ч. 7 ст. 285 КУпАП законодавець передбачив деякі додаткові заходи
запобігання корупції. Зокрема, встановив правило, згідно якого постанова суду в
справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, у триденний
строк з дня набрання нею законної сили направляється відповідному органу
державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові підприємства,
установи чи організації, державному чи виборному органу, власнику юридичної
особи або уповноваженому ним органу для вирішення питання про притягнення
особи до дисциплінарної відповідальності, усунення її згідно із законодавством від
виконання функцій держави, якщо інше не передбачено законом, а також усунення
причин та умов, що сприяли вчиненню цього правопорушення.
До-речі,

при

формулюванні

наведеного

вище

правила,

в

КУпАП

використовується застаріла термінологія. З метою усунення зазначеного недоліку,
пропонуємо внести зміни до ч. 7 ст. 285 КУпАП і замінити в ній словосполучення

«адміністративне

корупційне

правопорушення»

на

180
«адміністративне

правопорушення, пов’язане з корупцією».
Постанова судді у справах про адміністративне правопорушення набирає
законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.
Третьою

стадією

провадження

в

справах

про

адміністративні

правопорушення, пов’язані з корупцією, вчиненні суддями, є оскарження
постанови.
Стадія

перегляду

справи

у

зв’язку

з

оскарженням

постанови

є

факультативною і настає лише в тих випадках, коли особа, яку притягають до
адміністративної відповідальності або потерпілий не згодні з прийнятим рішенням.
Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено
також і прокурором в рамках здійснення нагляду за додержанням законів при
застосуванні заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої
свободи громадян (ст. 287 та ч. 5 ст. 7 КУпАП [64]).
Ми не будемо детально зупинятись на дослідженні зазначеної стадії, оскільки
в справах про адміністративні правопорушення, вчиненні суддями, вона нічим не
відрізняється від загальновстановленого порядку. Тому, коротко зазначимо лише
основні її положення.
Постанова судді у справі про адміністративне правопорушення може бути
оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її
законним представником, захисником, потерпілим, його представником протягом
десяти днів з дня винесення постанови. Апеляційна скарга подається до
відповідного апеляційного суду через місцевий суд, який виніс постанову.
Місцевий суд протягом трьох днів надсилає апеляційну скаргу разом із справою у
відповідний апеляційний суд. Апеляційний перегляд здійснюється протягом
двадцяти днів з дня надходження справи до суду.
Апеляційний суд переглядає справу в межах апеляційної скарги. Водночас,
він не обмежений доводами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде
встановлено неправильне застосування норм матеріального права або порушення
норм процесуального права. Він може дослідити нові докази, які не досліджувалися
раніше, якщо визнає обґрунтованим ненадання їх до місцевого суду або
необґрунтованим відхилення їх місцевим судом.
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За наслідками розгляду апеляційної скарги суд апеляційної інстанції має
право: 1) залишити апеляційну скаргу без задоволення, а постанову без змін;
2) скасувати постанову та закрити провадження у справі; 3) скасувати постанову та
прийняти нову постанову; 4) змінити постанову (водночас, в разі зміни постанови в
частині накладення стягнення, воно не може бути посилено). Постанова
апеляційного суду набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною
й оскарженню не підлягає (ст. 294 КУпАП [64]).
Четвертою стадією провадження в справах про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією, вчиненні суддями, є виконання
постанови про накладення адміністративного стягнення.
Загальні засади виконання постанов у справах про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією, визначаються в главі 25 КУпАП [71, с. 32].
Зокрема, в аспекті нашого дослідження варто звернути увагу на такі основні
моменти: 1) постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає
виконанню з моменту її винесення, якщо інше не встановлено КУпАП та іншими
законами України; 2) при оскарженні постанови про накладення адміністративного
стягнення постанова підлягає виконанню після залишення скарги без задоволення;
3) постанова про накладення адміністративного стягнення звертається до виконання
органом (посадовою особою), який її виніс; 4) не підлягає виконанню постанова про
накладення адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання
протягом трьох місяців з дня винесення; в разі оскарження постанови перебіг
строку давності зупиняється до розгляду скарги [64; 20; 216].
Далі, пропонуємо більш детально зупинитись на особливостях виконання
окремих адміністративних стягнень.
Як свідчить проведений нами аналіз положень КУпАП, на суддів, які
вчинили адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, може бути
накладено лише три види стягнення: штраф, конфіскація та позбавлення права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Розглянемо ці стягнення
більш детально.
Згідно ст. 27 КУпАП, штраф є грошовим стягненням, що накладається на
громадян, посадових та юридичних осіб за адміністративні правопорушення у
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випадках і розмірі, встановлених КУпАП та іншими законами України. Штраф,
згідно ст. 25 КУпАП, застосовується лише як основне стягнення [71; 73].
Порядок виконання постанов про накладення штрафу регулюється главою 27
КУпАП і включає в себе наступні особливості: 1) штраф сплачується не пізніш як
через п'ятнадцять днів з дня вручення порушнику постанови, а в разі її оскарження
– не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без
задоволення; 2) штраф вноситься порушником в установу банку України; 3) у разі
несплати штрафу в установлений строк, постанова про його накладення
надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби
за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в
порядку, встановленому законом; 4) у порядку примусового виконання постанови
про стягнення штрафу з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу, а
також витрати на облік зазначених правопорушень [64].
Згідно ст. 29 КУпАП, конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення
або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, полягає в
примусовій безоплатній передачі цього предмета у власність держави за рішенням
суду. Конфісковано може бути лише предмет, який є у приватній власності
порушника, якщо інше не передбачено законами України. Конфіскація може бути
заснована і як основне, і як додаткове адміністративне стягнення (хоча у справах
про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, конфіскація
застосовується саме як додаткове стягнення).
Порядок виконання постанов про конфіскацію отриманого доходу від
підприємницької діяльності, винагороди від роботи за сумісництвом, подарунка чи
пожертви регулюється главою 29 КУпАП і включає в себе наступні особливості:
1) постанови про конфіскацію виконуються державними виконавцями в порядку,
встановленому законом; 2) виконання постанови про конфіскацію здійснюється
шляхом вилучення конфіскованого предмета і примусового безоплатного звернення
цього предмета у власність держави; 3) реалізація конфіскованих предметів
провадиться в порядку, встановлюваному законами України [64; 97].
Згідно ст. 30 КУпАП, позбавлення права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю призначається судом на строк від шести місяців до
одного року, незалежно від того, чи передбачене воно в санкції статті (санкції
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частини статті) Особливої частини КУпАП, коли з урахуванням характеру
адміністративного правопорушення, вчиненого за посадою, особи, яка вчинила
адміністративне правопорушення, та інших обставин справи суд визнає за
неможливе збереження за нею права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю призначається судом строком на один рік, коли його спеціально
передбачено в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини КУпАП.
Дане адміністративне стягнення може бути застосоване тільки як додаткове [38,
с. 36; 64].
Вище ми розглянули адміністративні стягнення, які можуть бути накладені на
суддів за вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією.
Водночас, окрім адміністративних стягнень, притягнення судді до адміністративної
відповідальності за такі правопорушення обумовлює настання для них ще цілої
низки негативних правових наслідків [28, с. 30]: відсторонення від посади;
притягнення до дисциплінарної відповідальності; звільнення з посади тощо.
Пропонуємо бодай коротко зупинитись на їх розгляді.
Відсторонення

від

посади.

Суддя,

який

вчинив

адміністративне

правопорушення, пов’язане з корупцією, може бути тимчасово відсторонений від
посади. Правовими підставами для такого відсторонення є ст. 65 Закону України
«Про запобігання корупції», а також ст.ст. 257 і 285 КУпАП.
Так, згідно абз. 2 ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції»,
особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення,
пов’язане з корупцією, якщо інше не передбачено Конституцією і законами
України, може бути відсторонена від виконання службових повноважень за
рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в якому вона
працює, до закінчення розгляду справи судом [156]. З метою практичної реалізації
цього положення ч. 4 ст. 257 та ч. 7 ст. 285 КУпАП були доповненні положеннями,
що передбачають: 1) надіслання за місцем роботи судді повідомлення про
складання

щодо

нього

протоколу

про

вчинення

адміністративного

правопорушення, пов’язаного з корупцією, із зазначенням характеру вчиненого
правопорушення та норми закону, яку порушено; 2) надіслання у триденний строк
за місцем роботи судді постанови в справі про адміністративне правопорушення,
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пов’язане з корупцією, винесеної щодо нього, для вирішення питання про
притягнення його до дисциплінарної відповідальності, відсторонення від посади, а
також усунення причин та умов, що сприяли вчиненню цього правопорушення [64].
Нажаль, вимушені констатувати, що на сьогодні практична реалізація
наведених вище антикорупційних законодавчих положень практично неможлива. У
першу чергу, це пов’язано із їх невідповідністю ст. 49 Закону України «Про
судоустрій і статус суддів», в якій закріплені основні гарантії реалізації принципу
суддівської недоторканності. Нагадаємо, що ч. 4 ст. 49 зазначеного Закону
передбачає можливість відсторонення судді від посади лише у зв’язку з
притягненням

його

до

кримінальної

відповідальності [186].

За

вчинення

адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, застосування
зазначеного запобіжного заходу не передбачається.
На нашу думку, така неврегульованість правових підстав відсторонення судді
від посади у зв’язку із вчиненням адміністративного правопорушення, пов’язаного
з корупцією, негативно впливає на практику протидії корупції в судовій гілці влади,
оскільки дозволяє суддям-правопорушникам продовжувати виконання функцій
держави. В свою чергу, це знижує рівень довіри до ухвалених рішень та підриває
авторитет всієї судової системи. До-речі, аналогічну току зору висловила значна
частина опитаних нами респондентів (34 % представників судової системи; 59 %
юристів; 72 % учасників судових процесів; 69 % пересічних громадян), на думку
яких відсторонення від посади суддів, щодо яких було складено протокол про
вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, або
винесено постанову про накладення стягнення за таке правопорушення, є
доцільним, однак для його застосування необхідно узгодити між собою
антикорупційне законодавство та Закон України «Про судоустрій і статус суддів» (в
частині суддівської недоторканності).
Враховуючи викладені вище аргументи, з метою удосконалення правових
підстав відсторонення від посади суддів у зв’язку з учиненням адміністративних
правопорушень, пов’язаних з корупцією, пропонуємо внести зміни до ч. 4 ст. 49
Закону України «Про судоустрій і статус суддів», доповнивши її новим абзацом
наступного змісту: «Суддя може бути відсторонений від посади Вищою
кваліфікаційною комісією суддів України у зв’язку з притягненням до
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адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією. Таке
відсторонення здійснюється до моменту набрання законної сили постановою в
справі про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, або до
моменту прийняття рішення у дисциплінарній справі стосовно судді, але не більше
ніж два місяці. Цей строк може бути продовжений Вищою кваліфікаційною
комісією суддів України ще на один місяць». На нашу думку, запропоновані вище
зміни до чинного законодавства не лише підвищать ефективність профілактичних
антикорупційних заходів, але також зміцнять віру громадськості в неупередженість
та об’єктивність прийнятих судових рішень.
Притягнення до дисциплінарної відповідальності. Суддя, який вчинив
адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, може бути притягнений
до дисциплінарної відповідальності. Правовими підставами для цього є ст. 65
Закону України «Про запобігання корупції», а також ст. 285 КУпАП.
Так, згідно ч. 1 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції», за
вчинення пов’язаних з корупцією правопорушень судді можуть бути притягнуті до
кримінальної, адміністративної, цивільно-правової, а також до дисциплінарної
відповідальності. При цьому, суддя, який вчинив правопорушення, пов’язане з
корупцією, однак щодо нього не застосовано стягнення у виді позбавлення права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що
прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної
відповідальності у встановленому законом порядку [156]. З метою практичної
реалізації цього положення, ч. 7 ст. 285 КУпАП покладає на суд, який здійснював
розгляд справи, обов’язок надіслати у триденний строк за місцем роботи судді
постанову в справі про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією,
винесеної щодо нього, для вирішення питання про притягнення його до
дисциплінарної відповідальності [64].
Загальний порядок притягнення судді до дисциплінарної відповідальності
врегульований шостим розділом Закону України «Про судоустрій і статус суддів».
Нажаль, обмежений обсяг роботи не дозволяє нам детально зупинитись на аналіз
процедури здійснення дисциплінарного провадження щодо судді. У зв’язку з цим,
пропонуємо розглянути лише підстави дисциплінарної відповідальності судді,
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оскільки це питання має безпосереднє відношення до предмета нашого
дослідження.
У першу чергу, варто зауважити, що в ч. 1 ст. 92 Закону України «Про
судоустрій

і

статус

суддів»

закріплюється

вичерпний

перелік

підстав

дисциплінарної відповідальності судді. В аспекті нашого дослідження, особливу
увагу необхідно звернути на такі підстави: 1) неповідомлення або несвоєчасне
повідомлення Ради суддів України про реальний чи потенційний конфлікт інтересів
судді (п. 7); 2) неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації
особи,

уповноваженої

на

виконання

функцій

держави

або

місцевого

самоврядування, в порядку, встановленому законодавством у сфері запобігання
корупції (п. 9); 3) зазначення в декларації особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, завідомо неправдивих відомостей
або умисне незазначення відомостей, передбачених законодавством (п. 10);
4) 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 (п. 11); 5) визнання судді винним у
вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з
корупцією, у випадках, установлених законом (п. 14) [186].
Детальний аналіз наведених вище підстав дисциплінарної відповідальності
суддів дозволяє нам зробити висновок, що вони фактично охоплюються складом
правопорушень, які закріплені в главі 13-А КУпАП (а саме, ст. 172-7, ст. 172-6, ч. 4
ст. 172-6 та ст. 172-5 КУпАП відповідно). Про загрозу, яку несе в собі подібний
підхід законодавця, ми вже зазначали в підрозділі 1.2. даної роботи. А тому, беручи
до уваги викладене, з метою уніфікації законодавчих положень, ми пропонуємо
внести зміни до ч. 1 ст. 92 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,
виключивши з неї п.п. 7, 9, 10, 11 як такі, що повністю охоплюються п. 14.
Згідно ч. 1 ст. 97 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», за
вчинення суддею адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, до
нього

може

бути

накладене

одне

з

таких

дисциплінарних

стягнень:

1) попередження; 2) догана; 3) сувора догана; 4) тимчасове (від одного до шести
місяців) відсторонення від здійснення правосуддя; 5) переведення судді до суду
нижчого рівня; 6) висновок про направлення рекомендації до Вищої ради юстиції

187
для вирішення питання щодо внесення подання про звільнення судді з посади з
підстав порушення присяги.
Звільнення з посади. Згідно ст. 111. Закону України «Про судоустрій і статус
суддів», суддя суду загальної юрисдикції може бути звільнений з посади органом,
який його обрав або призначив, виключно з підстав, визначених ч. 5 ст. 126
Конституції України, за поданням Вищої ради юстиції [186].
В аспекті нашого дослідження особливий інтерес становлять лише дві
підстави звільнення судді, визначені в Конституції України, це: 1) порушення ним
вимог щодо несумісності; 2) порушення ним присяги [79]. У першому випадку
суддя звільняється з посади за вчинення адміністративного правопорушення,
передбаченого ст. 172-4 КУпАП (Порушення обмежень щодо сумісництва та
суміщення з іншими видами діяльності). За вчинення будь-якого іншого
адміністративного правопорушення, суддя може бути звільнений з посади за такої
підстави, як порушення присяги. Зроблений нами висновок випливає з дослівного
аналізу ч. 2 ст. 97 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», що передбачає
можливість прийняття висновку про направлення рекомендації до Вищої ради
юстиції для вирішення питання щодо внесення подання про звільнення судді з
посади з підстав порушення присяги у разі, якщо суддю визнано судом винним у
вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з
корупцією (п. 4) [186].
Підсумовуючи викладене, ми можемо зробити наступний узагальнений
висновок:

нормативно-правове

регулювання

провадження

в

справах

про

адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, вчиненні суддями, є
недосконалим і суперечливим. Практично на всіх стадіях такого провадження – від
порушення справи до виконання постанови – ми виявили цілу низку проблемних
аспектів, які не лише знижують ефективність заходів щодо протидії корупції в
судовій гілці влади, але й продовжують знижувати рівень довіри громадськості до
судової системи в цілому. Єдиним раціональним способом їх усунення є
удосконалення чинного законодавства, що має відбуватись в рамках комплексної,
цілісної, планомірної законотворчої діяльності.
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Висновки до розділу 3
Проаналізувавши концептуальні засади вдосконалення провадження в справах
про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, вчиненні суддями, ми
зробили такі висновки:
1.

На сьогодні чинним законодавством передбачено цілу низку винятків із

загального порядку притягнення суддів до адміністративної відповідальності за
правопорушення, пов’язані з корупцією. Умовно, їх можна об’єднати у дві групи:
перша група пов’язана з особливістю аналізованої категорії правопорушень; друга –
пов’язана із специфічним статусом суддів, як суб’єктів адміністративної
відповідальності. У своїй сукупності ці винятки утворюють унікальний за своїм
змістом і призначенням порядок адміністративного провадження, який, з одного
боку,

гарантує

реалізацію

принципів

невідворотності

адміністративної

відповідальності, рівності всіх громадян перед законом і судом; а з іншого боку, є
гарантією реалізації таких специфічних принципів здійснення правосуддя, як
незалежність суддів, їх недоторканість, заборона втручання у здійснення правосуддя
тощо.
2.

Система

суб’єктів,

які

уповноважені

складати

протоколи

про

адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, наразі перебуває на стадії
перегляду й уже найближчим часом зазнає кардинальних змін. Зокрема, з неї буде
виключено СБУ та прокуратуру, натомість, доповнено Національним агентством з
питань запобігання корупції. Водночас, такий підхід не відповідає антикорупційному
законодавству, в якому закріплено дещо інший перелік спеціально уповноважених
суб’єктів у сфері протидії корупції. У зв’язку з викладеним, з метою узгодження
системи органів, які уповноважені складати протоколи в справах про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією, із системою спеціально уповноважених
суб’єктів у сфері протидії корупції, необхідно внести зміни до ст. 255 КУпАП й
повернути право на складання протоколів в справах про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією (ст.ст. 172-4-172-9 КУпАП) СБУ та
прокурорам, а також наділити цим правом Національне антикорупційне бюро.
3.

Як свідчить аналіз правозастосовної практики, дотримання встановлених

у КУпАП строків притягнення особи до адміністративної відповідальності за
правопорушення, пов’язані з корупцією, на сьогодні є досить серйозною проблемою.
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У зв’язку з цим, виникає необхідність в перегляді деяких норм КУпАП з метою
більш чіткого правого регулювання строків порушення справ про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією, та притягнення правопорушників до
відповідальності. По-перше, передбачити більш тривалі строки накладення
адміністративних стягнень за вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією. Подруге,

передбачити

можливість

зупинення

перебігу

строків

накладення

адміністративного стягнення. По-третє, чітко визначити строки складання протоколу
про адміністративне правопорушення.
4.

На сьогодні в жодній статті КУпАП не згадується про суддівський

імунітет. Ані винятків із загальної процедури адміністративного провадження, ані
додаткових гарантій забезпечення суддівської недоторканості Кодекс теж не
передбачає. Що стосується спеціального законодавства, то ст. 49 Закону України
«Про судоустрій і статус суддів» поширює імунітет суддів лише на випадки їх
адміністративного затримання. З метою усунення зазначеного недоліку та чіткого
законодавчого визначення меж суддівського імунітету в адміністративно-деліктному
проваджені, необхідно: По-перше, в КУпАП чітко передбачити, які заходи
забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення можуть
бути застосовані до суддів і в яких саме випадках. По-друге, в Законі України «Про
судоустрій і статус суддів» необхідно більш чітко прописати гарантії недоторканості
суддів у випадку їх притягнення до адміністративної відповідальності.
5.

З метою удосконалення законодавчого регулювання такого етапу

провадження в справах про адміністративні правопорушення, як надсилання
протоколу,

необхідно:

по-перше,

з

метою

забезпечення

об’єктивного

та

неупередженого розгляду і вирішення справ про адміністративні правопорушення,
пов’язані з корупцією, поширити встановлене в ч. 3 ст. 257 КУпАП правило також і
на випадки вчинення даних правопорушень професійними суддями. По-друге, при
надісланні протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, в
обов’язковому порядку враховувати специфіку адміністративно-правового статусу
суддів, яка, серед іншого, полягає в особливому порядку притягнення їх до
дисциплінарної відповідальності та відсторонення від виконання посадових
обов’язків.

6.
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За загальним правилом, справи про адміністративні правопорушення,

пов’язані з корупцією, відносяться до виключної компетенції суду. Водночас, у
випадку вчинення таких проступків суддею, з даного правила необхідно зробити
винятки, що спрямовані на унеможливлення розгляду будь-яких адміністративних
правопорушень, вчинених суддею, у тому суді, в якому він працює (працював). З
цією метою необхідно внести деякі зміни до КУпАП. По-перше, ст. 221 КУпАП
доповнити ч. 2 наступного змісту: «Районний, районний у місті, міський чи
міськрайонний суд не може розглядати справи про адміністративні правопорушення,
вчиненні суддями чи службовими особами, що працюють (працювали) в апараті
такого суду». По-друге, в ст. 15-1 передбачити положення наступного змісту:
«Справи про адміністративні правопорушення, вчиненні суддями, підвідомчі
виключно

судам.

Суд

не

може

розглядати

справи

про

адміністративні

правопорушення, вчиненні суддею, що в ньому працює (працював). У такому
випадку рішення про підсудність справи приймається судом вищої інстанції».
7.

Законодавчі норми, які регулюють порядок здійснення приводу у

справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, вчиненні
суддями, є недосконалими, у зв’язку з чим привід у більшості випадків не виконує
свого основного призначення, а саме, не забезпечує обов’язкову присутність судді
при розгляді справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. З
метою підвищення ефективності аналізованого заходу адміністративного примусу,
необхідно внести низку змін і доповнень до чинного законодавства. По-перше,
розширити перелік способів повідомлення особи про розгляд справи. По-друге,
законодавчо закріпити можливість здійснення виклику особи, яка притягується до
адміністративної відповідальності, через інших осіб. По-третє, зважаючи на те, що
ухилення особи від явки за викликом без поважних причин є підставою застосування
до неї приводу, в законодавчому порядку необхідно чітко визначити форми
підтвердження отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом
іншим шляхом. По-четверте, в законодавчому порядку необхідно визначити перелік
поважних причин, які унеможливлюють прибуття особи на виклик, що суттєво
скоротить кількість випадків зловживань у цій сфері. По-п’яте, в КУпАП необхідно
закріпити визначення приводу як примусового процесуального заходу, чітко
сформулювати підстави його застосування, визначити категорії осіб, до яких він
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застосовується і до яких, навпаки, забороняється його застосування, детально
прописати порядок його застосування та інші питання.
8.

Особливий адміністративно-правовий статус судді, досить широкі

гарантії його особистої недоторканності, недоторканості його житла та іншого
володіння, ціла низка прогалин і суперечностей між матеріальним і процесуальним
законодавством

дозволяють

деяким

суддям

уникати

адміністративної

відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, саме шляхом умисного
ухилення від явки за викликом і свідомого затягування строків. З метою скорочення
кількості таких випадків, необхідно законодавчо закріпити можливість розгляду
справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, за відсутності
особи, яка притягується до відповідальності, у випадку її ухилення від явки за
викликом.
9.

Іноді, досить важко встановити місце вчинення деяких правопорушень,

пов’язаних з корупцією. У зв’язку з цим, з метою уникнення можливих спорів про
підвідомчість, доцільно в законодавчому порядку встановити винятки із загального
правила для даної категорії проступків. Для цього, необхідно внести зміни до ст. 276
КУпАП і доповнити її новою частиною наступного змісту: «Справи про
адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-4-172-9 цього Кодексу,
розглядаються за місцем безпосереднього виконання особою функцій держави чи
місцевого самоврядування».
10.

З метою удосконалення підготовчої стадії розгляду справ про

адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, необхідно внести цілу
низку змін і доповнень до КУпАП. По-перше, обмежити право суду на перенесення
часу розгляду справи. По-друге, обмежити право суду на повернення для
доопрацювання протоколу та інших матеріалів у випадку їх неналежного
оформлення, зокрема, встановити, що таке повернення допускається лише у
випадках наявності суттєвих недоліків, які перешкоджають належному розгляду
справи та прийняттю обґрунтованого рішення. По-третє, покласти на суд обов’язок у
випадку повернення протоколу та інших матеріалів справи на доопрацювання чітко
визначити, які саме недоліки необхідно усунути, яким способом і в який строк. Почетверте, визначити механізм контролю за поверненням до суду доопрацьованих
матеріалів.

11.

Згідно

чинного

законодавства,

на

стадії

розгляду

справ
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про

адміністративні правопорушення суддя не може повернути протокол та інші
матеріали справи на доопрацювання. Оскільки на сьогодні зазначена прогалина
досить часто використовується як один із можливих законних способів уникнення
відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, вона має бути усунена
шляхом внесення відповідних змін до ст. 279 КУпАП.
12.

З огляду на реформування повноважень прокуратури, а також з метою

приведення у відповідність КУпАП до вимог антикорупційного законодавства,
необхідно внести зміни до ст. 250 КУпАП і виключити з неї ч. 2, що передбачає
обов’язкову

участь

прокурора

при

розгляді

справ

про

адміністративні

правопорушення, пов’язані з корупцією.
13.
суддів

від

Чинним законодавством на сьогодні передбачена можливість звільнення
адміністративної

відповідальності

у

зв’язку

із

малозначністю

правопорушення, а також у зв’язку із передачею матеріалів на розгляд громадської
організації або трудового колективу. З таким підходом погодитись важко. За
вчинення даних правопорушень не може бути передбачено жодних випадків
звільнення від відповідальності суддів. З метою практичної реалізації зроблених
вище висновків, необхідно внести відповідні зміни до КУпАП.
14.

Дослівний аналіз ч. 4 ст. 49 Закону України «Про судоустрій і статус

суддів» свідчить про її обмежений характер. Зокрема, вона передбачає можливість
відсторонення судді від посади лише у зв’язку з притягненням його до кримінальної
відповідальності. Така неврегульованість правових підстав відсторонення судді від
посади у зв’язку із вчиненням адміністративного правопорушення, пов’язаного з
корупцією, негативно впливає на практику протидії корупції в судовій гілці влади,
оскільки дозволяє суддям-правопорушникам продовжувати виконання функцій
держави. В свою чергу, це знижує рівень довіри до ухвалених рішень та підриває
авторитет всієї судової системи. З метою удосконалення правових підстав
відсторонення від посади суддів у зв’язку з учиненням адміністративних
правопорушень, пов’язаних з корупцією, необхідно внести відповідні зміни до ч. 4
ст. 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».
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ВИСНОВКИ
У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового
завдання, яке полягає у розробці проблеми адміністративної відповідальності суддів
за правопорушення, пов’язані з корупцією, формулювання обґрунтованих
теоретичних узагальнень, а також пропозицій щодо вдосконалення чинного
законодавства та приведення його у відповідність до міжнародних стандартів.
Найбільш важливими є такі висновки.
1.

Досліджено зміст, характерні риси, а також визначено соціально-

необхідну значущість інституту адміністративної відповідальності суддів в
механізмі протидії корупції в судовій гілці влади, на підставі чого зроблено
такі висновки:
Чільне місце в системі основних причин поширення корупції в судовій гілці
влади посідає суб’єктивний фактор, а тому в основі будь-якої стратегії протидії
корупції завжди має лежати інститут відповідальності суддів за корупційні
правопорушення.
Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, характеризуються
наступними специфічними ознаками: 1) корупція це – комплексне соціальне явище,
а не просто протиправне діяння; 2) корупцію не слід ототожнювати із
корупційними правопорушеннями та правопорушеннями, пов’язаними з корупцією:
перші два поняття співвідносяться як загальне та конкретне, ціле та частина; перше
та третє поняття – як різні правові категорії, що мають одну сферу застосування;
3) з правової точки зору правопорушення, пов’язане з корупцією – це збірне
поняття, яке охоплює сукупність різних за характером та ступенем суспільної
небезпеки, але єдиних за своєю суттю взаємопов’язаних правопорушень, за які
може наставати не лише адміністративна, але й кримінальна, дисциплінарна та/або
цивільно-правова відповідальність. 4) адміністративна відповідальність настає за
діяння, які не містять ознак корупції, тобто за порушення антикорупційних вимог;
5) до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією,
може бути притягнуто не будь-яку особу, а лише чітко встановлене коло осіб,
перелік яких зазначеною в законі.
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Під правопорушенням, пов’язаним з корупцією, необхідно розуміти вчинене
спеціальним суб’єктом протиправне, винне діяння, що не містить ознак корупції,
але порушує встановлені чинним законодавством антикорупційні вимоги, заборони
та обмеження, а також створює умови для корупції, за яке законом передбачено
адміністративну відповідальність.
2.

Проаналізовано особливості адміністративно-правового статусу

судді як суб’єкта адміністративної відповідальності за правопорушення,
пов’язані з корупцією, на підставі чого зроблено такі висновки:
Специфіка

адміністративно-правового

статусу

суддів

обумовлює

їх

віднесення до особливих суб’єктів адміністративних правопорушень, а також до
спеціальних суб’єктів адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією.
Трансформація адміністративної відповідальності суддів в дисциплінарну є
необґрунтованою з огляду на існування принципових відмінностей між
адміністративно-деліктним і дисциплінарним провадженням, які стосуються, в
першу чергу, мети, строків, компетентності органів, що здійснюють провадження,
системи стягнень, які можуть бути накладені.
З

метою

врегулювання

суперечностей

між

адміністративною

та

дисциплінарною відповідальністю суддів, необхідно внести зміни до чинного
законодавства й виключити з підстав дисциплінарної відповідальності суддів ті, які
за своїм змістом фактично охоплюють склади окремих адміністративних
правопорушень, пов’язаних з корупцією.
З метою законодавчого врегулювання проблеми співвідношення суддівської
незалежності та адміністративної відповідальності суддів, необхідно внести зміни
до КУпАП й передбачити в ньому окрему статтю, що визначає особливості
притягнення суддів до адміністративної відповідальності.
3.

Систематизовано та проаналізовано нормативно-правові акти, які

спрямовані на подолання корупції в судовій гілці влади, а також закріплюють
загальні засади адміністративної відповідальності суддів за правопорушення,
пов’язані з корупцією, в результаті чого зроблено такі висновки:
На сьогодні в Україні сформувалась повноцінна система антикорупційного
законодавства, в межах якої доцільно виділяти дві групи актів: базові та спеціальні.
Перші, складають фундамент антикорупційної діяльності в державі; другі –

195
спрямовані на подолання корупції в окремих сферах суспільного життя, галузях
економіки чи напрямах діяльності державного апарату, в тому числі, в судовій гілці
влади. Акти, що входять до останньої групи, умовно можна об’єднати в 4 підгрупи:
1) базові нормативно-правові акти у сфері протидії корупції; 2) акти, що складають
правову основу діяльності різноманітних антикорупційних інституцій і структур;
3) нормативно-правові акти, які містять обмеження та заборони, пов’язані із
здійсненням правосуддя; 4) нормативно-правові акти, якими встановлюється
відповідальність за корупційні діяння та порядок здійснення провадження за
даними категоріями справ.
Серед основних недоліків, які характерні для сучасної системи нормативноправових актів, спрямованих на підвищення ефективності заходів адміністративної
відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, а також на протидію
корупції в судовій гілці влади, можна назвати наступні: 1) більшість таких актів
влади мають декларативний характер, а тому не можуть зупинити масштабний
розвиток корупції в судах; 2) відсутність дієвих механізмів реалізації закріплених
такими актами антикорупційних механізмів, а також ефективних заходів захисту та
відновлення охоронюваних правовідносин; 3) більшість таких актів прийняті в
умовах відсутності адекватної сучасним тенденціям розвитку корупції та єдиної для
всіх публічних інститутів концепції антикорупційної діяльності, а тому мають
хаотичний і суперечливий характер; 4) наявність значної кількості колізій, пролан
та суперечностей між різними антикорупційними актами; 5) більшість таких актів
не підкріплена ефективними та достатніми захисними механізмами, в тому числі,
заходами адміністративної відповідальності за їх порушення; 6) нечіткість та
суперечливість

спеціальної

термінології;

7) невідповідність

заходів

адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією,
суспільній небезпеці даної категорії проступків; 8) наявність численних недоліків та
прогалин в процедурі притягнення правопорушників до адміністративної
відповідальності

за

правопорушення,

пов’язані

з

корупцією;

9) обмежені

можливості громадськості у сфері протидії корупції в судовій гілці влади;
10) взаємна порука суддів, що унеможливлює ефективну реалізацію більшості
антикорупційних механізмів.

4.
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Досліджено юридичний склад адміністративних правопорушень,

пов’язаних з корупцією, вчинених суддями, на підставі чого зроблено такі
висновки:
Практичне

значення

кваліфікації

адміністративних

правопорушень,

пов’язаних із корупцією, які вчиненні суддями, полягає в наступному: гарантування
дотримання принципів законності та об’єктивності при притягненні суддів до
адміністративної відповідальності; забезпечення обов’язкового з’ясування всіх
обставин вчиненого діяння та особи правопорушника; забезпечення відповідності
накладеного стягнення вчиненому правопорушенню тощо.
5.

Визначено основні проблеми, які виникають під час притягнення

суддів до адміністративної відповідальності за порушення обмежень щодо
сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, а також обмежень
щодо одержання подарунків, на підставі чого обґрунтовано такі пропозиції з їх
подолання:
По-перше, необхідно доповнити ст. 172-4 КУпАП новою частиною, що
передбачає адміністративну відповідальність за порушення інших вимог щодо
несумісності, які встановлені спеціальним законодавством для окремих категорій
осіб, уповноважених на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування,
оскільки на сьогодні за межами охорони адміністративних санкцій залишилось
значне коло правообмежень, які встановлені саме для суддів Законом України «Про
судоустрій і статус суддів».
По-друге, необхідно офіційно закріпити визначення всіх спеціальних
термінів, що використовуються при встановленні правообмежень для суддів та
інших категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, в Законі
України «Про запобігання корупції», оскільки на сьогодні для пояснення
спеціальної термінології необхідно звертатись до різних нормативно-правових актів
і навіть наукових джерел.
По-третє, необхідно виключити з абз. 2 ч. 2 ст. 172-5 слово «(пожертви)»,
оскільки сьогодні законодавець не вживає його в п. 8 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про
запобігання корупції» для пояснення терміну «подарунок» (на відміну від раніше
чинного Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від
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07.04.2011 р.), що відповідає положенням цивільного законодавства, в якому ці
терміни співвідносяться між собою як ціле та частина.
По-четверте, необхідно внести зміни до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про
запобігання корупції», закріпивши в ній наступне визначення: подарунки, які
відповідають загальновизнаним нормам гостинності – це подарунки, які не
суперечать загальним принципам проходження державної служби та виконання
службових повноважень, не пов’язані із вчиненими раніше особою діями чи
прийнятими рішеннями, дарування яких обумовлене національними традиціями,
вимогами дипломатичного протоколу чи правилами етикету, а також відповідає
обстановці дарування та приводу, з якого вони даруються. На сьогодні це
визначення не закріплене в жодному нормативно-правовому акті і традиційно
вважається оціночним, що створює певні ризики для однакового його тлумачення
різними правозастосовними органами
По-п’яте, необхідно внести зміни до ст. 172-5 КУпАП й поширити її норми на
випадки притягнення до адміністративної відповідальності не лише осіб, які
порушили встановлені законом обмеження щодо одержання подарунків, але також
осіб, які порушили визначений в законі порядок їх одержання. На сьогодні ані в
назві, ані в самому змісті ст. 172-5 КУпАП про порядок взагалі не згадується, однак
дана група проступків займає чільне місце в системі адміністративних
правопорушень, пов’язаних із корупцією, вчинених суддями.
6.

Визначено

такі

шляхи

підвищення

ефективності

реалізації

основних вимог інституту фінансового контролю в судовій гілці влади:
По-перше, необхідно внести зміни до ч. 2 ст. 45 Закону України «Про
запобігання корупції» в якій чітко прописати строки подання декларацій суддями,
що припиняють діяльність на посаді судді. Судді повинні подавати таку декларацію
не в процесі вирішення питання про їх звільнення з посади, а лише після підписання
відповідного указу чи прийняття постанови. При цьому найбільш оптимальним є
встановлення місячного строку для подання декларації, що відраховується з
моменту офіційного припинення повноважень на посаді судді.
По-друге, необхідно внести зміни до ч. 1 ст. 52 Закону України «Про
запобігання корупції», які спрямовані на зняття із суб’єктів декларування обов’язку
повідомляти про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента
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членами його сім’ї. Це обумовлено тим, що на сьогодні чинне законодавство не
передбачає отримання обов’язкової згоди на відкриття особою валютного рахунку в
установі банку-нерезидента від усіх членів її сім’ї. Разом з тим, очевидно, що не з
усіма членами сім’ї, які перераховані в ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання
корупції», суддя обов’язково підтримує настільки близькі стосунки, щоб із
стовідсотковою достовірністю бути обізнаним про усі відкриті ними рахунки, в
тому числі валютні.
По-третє, необхідно внести зміни до ч. 2 ст. 172-6 КУпАП, що передбачають
звільнення судді від відповідальності у випадку наявності у нього поважних причин
для неповідомлення або несвоєчасного повідомлення про відкриття валютного
рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані. Доречі, аналогічний підхід закріплений в ч. 1 ст. 172-6 КУпАП, у якій в обов’язковому
порядку враховується відсутність поважних причин несвоєчасного подання
декларації.
По-четверте, необхідно внести зміни до ст. 172-6 КУпАП і доповнити її
новою частиною, що встановлює відповідальність за повторне подання завідомо
недостовірних відомостей у декларації або неподання такої декларації у разі
притягнення особи до відповідальності. Також, необхідно внести зміни до абз. 2 ч. 4
ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» з метою визначення у ній строків
повторного подання декларації. При цьому, найбільш оптимальним видається 30
денний термін, який дозволить особі зібрати всю необхідну інформацію та
задекларувати її.
По-п’яте, в законодавчому порядку необхідно врегулювати такі питання:
1) встановлення чітких критеріїв відмежуванні адміністративної та кримінальної
відповідальності за порушення вимог фінансового контролю і, зокрема, визначення
критеріїв відмежування несвоєчасного подання декларації від її неподання;
2) збільшення розміру штрафу за порушення фінансового контролю з одночасним
зменшенням вартості майна, яке було приховане від декларування; 3) зняття із
суддів обов’язку вказувати у декларації персональні відомості не лише про себе, але
й про членів своєї сім’ї та інших осіб, що порушує конституційне право на захист
від втручання в особисте і сімейне життя останніх.
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Проаналізовано особливості адміністративної відповідальності

суддів за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів, а також за незаконне використання інформації, що стала відома
судді у зв'язку з виконанням службових повноважень, виявлено недоліки, що
існують у цій сфері, а також розроблено такі рекомендації з їх усунення:
По-перше, необхідно внести зміни до п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про
запобігання корупції» з метою закріплення виключно письмової форми
повідомлення про наявність в особи конфлікту інтересів, оскільки лише письмова
форма та обов’язкова реєстрація повідомлення дозволяє достатньо ефективно
відреагувати на кожен факт виникнення конфлікту інтересів, а також слугує
додатковою гарантією захисту суддів від неправомірного обвинувачення в
приховуванні зазначених фактів.
По-друге, необхідно внести зміни до ч. 1 ст. 172-7 КУпАП, що передбачають
звільнення судді від відповідальності у випадку наявності у нього поважних причин
для неповідомлення у встановлених законом випадках та порядку про наявність у
нього реального конфлікту інтересів. До-речі, такий підхід цілком узгоджується з
іншими нормами КУпАП, що передбачають обов’язкове врахування поважних
причин при вирішенні питання про притягнення особи до відповідальності за
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.
По-третє, ч. 7 ст. 131 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
необхідно доповнити новим абзацом, в якому чітко прописати алгоритм дій судді у
випадку виникнення в нього реального чи потенційного конфлікту інтересів. На
сьогодні згаданий Закон, на відміну від Закону України «Про запобігання корупції»,
не містить вказівки на жодні обставини, які б передбачали звільнення судді від
відповідальності за вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального
конфлікту інтересів, що негативно впливає на рівень їх незалежності та ставить у
нерівне становище з іншими суб’єктами даного правопорушення.
По-четверте, необхідно внести зміни до п. 4 ч. 5 ст. 55 Закону України «Про
судоустрій і статус суддів» та до ч. 1 ст. 43 Закону України «Про запобігання
корупції», що спрямовані на заборону суддям використовувати в особистих
інтересах будь-яку інформацію, навіть інформацію з відкритим доступом, оскільки
це може викликати сумніви в їх доброчесності, відкриває шлях до корупції та
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знижує рівень суспільної довіри до судової системи в цілому. На сьогодні
законодавець по-різному тлумачить термін «інформація» в різних нормативноправових актах. При цьому, на відміну від КУпАП, спеціальне законодавство більш
лояльно підходить до обмеження інформаційних прав суддів, що суперечить
загальним принципам антикорупційної політики.
По-п’яте, необхідно внести зміни до ст. 172-8 КУпАП і закріпити в примітці
до цієї статті наступне визначення «незаконного використання інформації»:
розголошення, передача, приховування, ознайомлення іншої особи або надання
доступу іншій особі до інформації особою, якій вона була довірена або стала відома
у зв’язку з виконанням службових повноважень, а так само надання з
використанням такої інформації рекомендацій чи порад. Також, з назви
аналізованої статті та з її диспозиції необхідно виключити термін «розголошення»,
оскільки

він

повністю

охоплюється

запропонованим

нами

терміном

«використання» інформації.
По-шосте, необхідно внести зміни до ч. 1 ст. 172-8 КУпАП, яку поширити на
випадки незаконного використання суддею інформацію для задоволення не лише
своїх особистих інтересів, але також й інтересів членів своєї сім’ї.
По-сьоме, необхідно внести зміни в примітку до ст. 172-8 КУпАП й
розширити закріплений в ній перелік суб’єктів шляхом включення до нього осіб,
які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням
функцій держави або місцевого самоврядування.
По-восьме, необхідно внести зміни до ст. 172-8 КУпАП і доповнити її ч. 2, що
встановлює адміністративну відповідальність за повторне вчинення особою дій,
спрямованих на незаконне використання інформації, що стала їй відома у зв'язку з
виконанням службових повноважень.
8.

Розкрито процесуальні особливості початкової стадії провадження

в справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією,
вчинені суддями, та розроблено наступні практичні рекомендації з її
удосконалення та оптимізації:
По-перше, з метою узгодження системи органів, які уповноважені складати
протоколи в справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, із
системою спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, необхідно
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внести зміни до ст. 255 КУпАП й повернути право на складання протоколів в
справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією (ст.ст. 172-4172-9 КУпАП) СБУ та прокурорам, а також наділити цим правом Національне
антикорупційне бюро.
По-друге, необхідно внести зміни до деяких норм КУпАП з метою більш
чіткого правого регулювання строків порушення справ про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією, та притягнення правопорушників до
відповідальності, а саме: 1) до ч. 3 та ч. 4 ст. 38 КУпАП, в якій передбачити більш
тривалі строки накладення адміністративних стягнень за вчинення правопорушень,
пов’язаних з корупцією; 2) до ст. 38 КУпАП, яку доповнити новою частиною, що
передбачає можливість зупинення перебігу строків накладення адміністративного
стягнення; 3) до ст. 254 КУпАП, яку доповнити новою частиною, що передбачає
встановлення

чітких

строків

складання

протоколу

про

адміністративне

правопорушення.
По-третє, необхідно внести зміни до деяких законодавчих актів з метою
чіткого визначення меж суддівського імунітету в адміністративно-деліктному
проваджені, а саме: 1) КУпАП доповнити новою статтею 15-1 КУпАП, в якій чітко
прописати заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні
правопорушення, що можуть бути застосовані до суддів, підстави та порядок їх
застосування; 2) ч. 2 ст. 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
доповнити новим абзацом, в якому більш чітко прописати гарантії недоторканості
суддів у випадку їх притягнення до адміністративної відповідальності.
По-четверте, необхідно внести зміни до деяких норм КУпАП з метою більш
чіткого правого регулювання такого етапу провадження в справах про
адміністративні правопорушення, як надсилання протоколу, а саме: 1) до ч. 3
ст. 257 КУпАП, положення якої поширити на випадки вчинення правопорушень
професійними суддями (в частині надіслання протоколу про адміністративне
правопорушення, пов’язане з корупцією, разом з іншими матеріалами до суду
вищої інстанції для визначення підсудності); 2) до ч. 4 ст. 257 КУпАП, в якій
врахувати

особливий

порядок

притягнення

суддів

до

дисциплінарної

відповідальності та відсторонення від виконання посадових обов’язків при
надісланні протоколу.
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З’ясовано проблеми, які виникають під час розгляду та вирішення

справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, вчиненні
суддями, оскарження постанови по справі та її виконання, а також
обґрунтовано такі шляхи їх усунення:
По-перше, необхідно внести зміни до деяких норм КУпАП з метою
унеможливлення розгляду будь-яких адміністративних правопорушень, вчинених
суддею, у тому суді, в якому він працює (працював), а саме: 1) до ст. 221 КУпАП,
яку доповнити ч. 2, що забороняє районному, районному у місті, міському чи
міськрайонному суду розглядати справи про адміністративні правопорушення,
вчиненні суддями чи службовими особами, що працюють (працювали) в апараті
такого суду; 2) до ст. 15-1 КУпАП, в якій більш детально прописати підвідомчість
справ про адміністративні правопорушення, вчиненні суддями. Запропоновані
зміни посилять гарантії забезпечення принципу рівності всіх громадян перед
законом і судом, оскільки дозволять мінімізувати упередженість при притягненні
суддів до адміністративної відповідальності. Крім того, вони позитивно вплинуть
на об’єктивність розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з
корупцією, вчиненні суддями, і, тим самим, підвищать рівень довіри суспільства до
всієї судової системи.
По-друге, необхідно внести низку змін і доповнень до чинного законодавства
з

метою

підвищення

ефективності

застосування

такого

адміністративно-

примусового заходу, як привід, а саме: 1) розширити перелік способів повідомлення
особи про розгляд справи, зокрема, передбачити можливість надіслання
повідомлення поштою, електронною поштою чи факсимільним зв'язком, здійснення
виклику по телефону або телеграмою; 2) законодавчо закріпити можливість
здійснення виклику особи, яка притягується до адміністративної відповідальності,
через інших осіб, наприклад, членів сім’ї, які спільно з нею проживають, житловокомунальні організації, адміністрацію підприємства, установи організації за місцем
роботи тощо; 3) чітко визначити форми підтвердження отримання особою повістки
про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом (наприклад, підпис особи,
відеозапис, пояснення інших осіб тощо); 4) визначити перелік поважних причин, які
унеможливлюють прибуття особи на виклик, що суттєво скоротить кількість
випадків зловживань у цій сфері; 5) в окремій статті КУпАП закріпити визначення
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приводу як примусового процесуального заходу, чітко сформулювати підстави його
застосування, визначити категорії осіб, до яких він застосовується і до яких,
навпаки, забороняється його застосування, детально прописати порядок його
застосування та інші питання
По-третє, з метою скорочення кількості випадків умисного ухилення суддів
від явки за викликом і свідомого затягування ними строків провадження в справах
про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, необхідно внести
зміни до ч. 2 ст. 268 КУпАП і передбачити можливість розгляду даної категорії
справ за відсутності особи, яка притягується до відповідальності, у випадку її
ухилення від явки за викликом без поважних причин.
По-четверте, з метою уникнення можливих спорів про підвідомчість справ
про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, необхідно внести
зміни до ст. 276 КУпАП, в якій передбачити, що дана категорія справ розглядається
за місцем безпосереднього виконання особою функцій держави чи місцевого
самоврядування.
По-п’яте, необхідно внести цілу низку змін і доповнень до ст. 278 КУпАП з
метою удосконалення підготовчої стадії розгляду справ про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією, а саме: 1) в законодавчому порядку
обмежити право суду на перенесення часу розгляду справи; 2) в законодавчому
порядку обмежити право суду на повернення для доопрацювання протоколу та
інших матеріалів у випадку їх неналежного оформлення, зокрема, встановити, що
таке повернення допускається лише у випадках наявності суттєвих недоліків, які
перешкоджають належному розгляду справи та прийняттю обґрунтованого
рішення; 3) в законодавчому порядку покласти на суд обов’язок у випадку
повернення протоколу та інших матеріалів справи на доопрацювання чітко
визначити, які саме недоліки необхідно усунути, яким способом і в який строк; 4) в
законодавчому порядку визначити механізм контролю за поверненням до суду
доопрацьованих матеріалів.
По-шосте, необхідно внести зміни до ст. 279 КУпАП і доповнити її ч. 3, яка
дає можливість органу (посадовій особі) зупинити розгляд справи у випадку
виникнення необхідності в його перенесенні, а також у випадку виникнення підстав
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для повернення протоколу та інших матеріалів справи на доопрацювання чи
витребування додаткових матеріалів.
По-сьоме, з огляду на реформування повноважень прокуратури, а також з
метою

приведення

у

відповідність

КУпАП

до

вимог

антикорупційного

законодавства, необхідно внести зміни до ст. 250 КУпАП і виключити з неї ч. 2, що
передбачає обов’язкову участь прокурора при розгляді справ про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією.
По-восьме, необхідно внести зміни до ст.ст 21 та 22 КУпАП і в
законодавчому порядку заборонити звільнення суддів, які вчинили адміністративне
правопорушення, пов’язане з корупцією, від адміністративної відповідальності у
зв’язку із малозначністю правопорушення, а також у зв’язку із передачею
матеріалів на розгляд громадської організації або трудового колективу.
По-дев’яте, з метою удосконалення правових підстав відсторонення від
посади суддів у зв’язку з учиненням адміністративних правопорушень, пов’язаних з
корупцією, необхідно внести зміни до ч. 4 ст. 49 Закону України «Про судоустрій і
статус суддів» і чітко прописати порядок, підстави та строки такого відсторонення.
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ДОДАТКИ
Додаток А
ПРОЕКТ
Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення практики
притягнення суддів до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з
корупцією»
Верховна Рада України постановляє:
І. Внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення:
1) Доповнити главу 2 розділу ІІ статтею 15-1 наступного змісту:
«Стаття 15-1. Відповідальність суддів за вчинення адміністративних правопорушень.
За порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього
руху, санітарно-гігієнічних і санітарно-епідемічних правил і норм, правил полювання, рибальства та
охорони рибних запасів, митних правил, вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією,
неправомірне використання державного майна, незаконне зберігання спеціальних технічних засобів
негласного отримання інформації, порушення законодавства про державну таємницю, порушення
порядку обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, що
містять службову інформацію судді несуть адміністративну відповідальність на загальних підставах. За
інші адміністративні правопорушення до суддів застосовуються заходи дисциплінарного впливу згідно
Закону України «Про судоустрій і статус суддів».
До судді не можуть бути застосовані такі заходи забезпечення провадження в справах про
адміністративні правопорушення, як адміністративне затримання, особистий огляд, огляд речей,
документів, транспортних засобів, вилучення речей та документів. У випадку наявності достатніх
підстав вважати, що суддею вчинено правопорушення, пов’язане з корупцією, допускається
проведення на підставі судового рішення особистого огляду, огляду речей, документів, транспортних
засобів, а також вилучення речей та документів, що належать судді. Прийняття рішення про
проведення таких заходів не може здійснюватися тим судом, в якому правопорушник обіймає чи
обіймав посаду судді.
Суддя не може бути підданий приводу чи примусово доставлений до будь-якого органу чи
установи, крім суду.
Справи про адміністративні правопорушення, вчиненні суддями, підвідомчі виключно судам.
Суд не може розглядати справи про адміністративні правопорушення, вчиненні суддею, що в ньому
працює (працював). У такому випадку рішення про підсудність справи приймається судом вищої
інстанції».
2) Першу частину статті 21 викласти в такій редакції:
«Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, крім посадової особи, та особи, яка
вчинили адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, звільняється від адміністративної
відповідальності …» і далі за текстом.
3) Доповнити частину першу статті 22 другим реченням наступного змісту:
«Положення даної статті не поширюються на осіб, які вчинили адміністративне
правопорушення, пов’язане з корупцією».
4) В третій частині статті 38 слова «протягом трьох місяців» замінити на слова «протягом
року».
5) Доповнити частину четверту статті 38 такими словами:
«а в справах про вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією – не пізніше як через
шість місяців».
6) Доповнити статтю 38 п’ятою частиною наступного змісту:
«Визначені в цій статті строки накладення адміністративного стягнення зупиняються у випадку
ухилення особи від участі в розгляді справи, якщо згідно закону присутність такої особи є
обов’язковою. Якщо така особа не може прийняти участі в справі у зв’язку із тривалою тяжкою
хворобою, перебуванням у відрядженні, на лікуванні чи з інших поважних причин, орган (посадова
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особа), який уповноважений розглядати справу про адміністративне правопорушення, може прийняти
рішення про зупинення строків притягнення до відповідальності на весь час дії таких поважних
причин».
7) Доповнити статтю 172-4 третьою частиною наступного змісту:
«Порушення інших вимог щодо несумісності, які встановлені спеціальним законодавством для
окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян з конфіскацією незаконно отриманого доходу».
8) Частину третю статті 172-4 вважати відповідно частиною четвертою і викласти в
такій редакції:
«Дії, передбачені частиною першою, другою або третьою, вчинені особою, яку протягом року
було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення …» і далі за текстом.
9) У назві та в першій частині статті 172-5 після слів «одержання подарунків» доповнити
словами «та порядку їх одержання».
10) Виключити з другого абзацу другої частини статті 172-5 слово «(пожертви)».
11) Другу частину статті 172-6 викласти в такій редакції:
«Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення без поважних причин про відкриття валютного
рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані – ...» і далі за текстом.
12) Виключити з другого абзацу третьої частини статті 172-6 слова «з конфіскацією
доходу чи винагороди».
13) Доповнити статтю 172-6 п’ятою частиною наступного змісту:
«Дії, передбачені частиною четвертою, вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за такі ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу від двох тисяч п’ятисот до п’яти тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю строком на один рік».
14) Першу частину статті 172-7 викласти в такій редакції:
«Неповідомлення особою без поважних причин у встановлених законом випадках та порядку
про наявність у неї реального конфлікту інтересів – ...» і далі за текстом.
15) Першу частину статті 172-8 викласти в такій редакції:
«Незаконне використання особою у своїх інтересах, або в інтересах членів своєї сім’ї …» і далі
за текстом.
16) Доповнити статтю 172-8 другою частиною наступного змісту:
«Дії, передбачені частиною першою, вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за такі ж порушення, –
тягнуть за собою накладення штрафу від ста п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю строком на один рік».
17) Примітку до статті 172-8 викласти в такій редакції:
«Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 та
особи, зазначені в ч. 1 ст. 26 Закону України «Про запобігання корупції» …» і далі за текстом.
18) Доповнити примітку до статті 172-8 другим абзацом наступного змісту:
«2. У цій статті під незаконним використанням інформації слід розуміти розголошення,
передачу, приховування, ознайомлення іншої особи або надання доступу іншій особі до інформації
особою, якій вона була довірена або стала відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, а так
само надання з використанням такої інформації рекомендацій чи порад».
19) Доповнити статтю 221 другою частиною наступного змісту:
«Районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд не може розглядати справи про
адміністративні правопорушення, вчиненні суддями чи службовими особами, що працюють
(працювали) в апараті такого суду».
20) Виключити зі статті 250 другу частину.
21) Доповнити статтю 254 четвертою частиною наступного змісту:
«У справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, протокол має бути
складений у якомога коротший час, але не пізніше двох місяців з дня виявлення правопорушення. У
разі закриття кримінального провадження, але за наявності в діях особи ознак адміністративного
правопорушення, пов’язаного з корупцією, протокол складається негайно. Якщо при цьому необхідно
зібрати додаткові докази чи з’ясувати додаткові обставини, протокол складається у термін, що не може
перевищувати п’ятнадцяти днів».
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22) У статті 257 словосполучення «корупційне правопорушення» замінити на
«правопорушення, пов’язане з корупцією».
23) Третю частину статті 257 викласти в такій редакції:
«У разі вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, суддею чи
службовою особою, яка працює в апараті суду ...» і далі за текстом.
24) Доповнити частину четверту статті 257 новим реченням наступного змісту:
«У разі вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, суддею,
повідомлення про складення протоколу надсилається органу, що уповноважений здійснювати
дисциплінарне провадження щодо судді».
25) Доповнити частину другу статті 268 новим реченням наступного змісту:
«Суд може прийняти рішення про розгляд справ про адміністративні правопорушення,
передбачені ст. 172-4-172-9 цього Кодексу, без участі особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності, за умови наявності в справі достатніх доказів, які підтверджують факт її неявки за
викликом без поважних причин, та у разі неможливості здійснення її приводу».
26) Доповнити статтю 276 новою частиною наступного змісту:
«Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-4-172-9 цього
Кодексу, розглядаються за місцем безпосереднього виконання особою функцій держави чи місцевого
самоврядування».
27) Доповнити статтю 278 другою, третьою та четвертою частинами наступного
змісту:
«Якщо під час підготовки справи до розгляду з’ясується, що особу, яка притягується до
адміністративної відповідальності, не було повідомлено про час і місце розгляду справи, або якщо така
особа з поважних причин не може з’явитися на розгляд, однак її участь у справі є обов’язковою, орган
(посадова особа) виносить рішення про перенесення розгляду справи. Строк такого перенесення має
відповідати часу, необхідного для належного повідомлення особи про час розгляду справи чи
закінчення дії причин, які унеможливлювали її явку.
Якщо під час підготовки справи до розгляду з’ясується, що протокол чи інші матеріали справи
оформлено з істотними порушеннями, або в справі відсутні необхідні матеріали, і це суттєво
перешкоджає належному розгляду справи та прийняттю обґрунтованого рішення, орган (посадова
особа) може повернути їх відповідному органу (посадовій особі) для доопрацювання. У рішенні про
повернення протоколу та інших матеріалів справи на доопрацювання має бути зазначено, які недоліки
необхідно усунути, в який саме спосіб і строк.
Контроль за повнотою, правильністю та своєчасністю виконання рішення про повернення
протоколу та інших матеріалів справи на доопрацювання покладається на орган (посадову особу), який
його прийняв. У разі невиконання чи несвоєчасного виконання рішення про повернення протоколу та
інших матеріалів справи на доопрацювання, орган (посадова особа), який його прийняв, порушує
питання про притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності».
28) Доповнити статтю 279 третьою частиною наступного змісту:
«Якщо під час розгляду справи виникне необхідність у його перенесенні, або виникнуть
підстави для повернення протоколу та інших матеріалів справи на доопрацювання чи витребування
додаткових матеріалів, орган (посадова особа) зупиняє розгляд справ і діє в порядку, передбаченому
частинами 2, 3 та 4 статті 278 цього Кодексу».
29) У сьомій частині статті 285 словосполучення «корупційне правопорушення» замінити
на «правопорушення, пов’язане з корупцією».
ІІ. Внести зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:
1) Доповнити частину другу статті 49 новим абзацом наступного змісту:
«До судді не можуть бути застосовані такі заходи забезпечення провадження в справах про
адміністративні правопорушення, як особистий огляд, огляд речей, документів, транспортних засобів,
вилучення речей та документів, крім випадків, встановлених законом».
2) Доповнити частину четверту статті 49 новим абзацом наступного змісту:
«Суддя може бути відсторонений від посади Вищою кваліфікаційною комісією суддів України
у зв’язку з притягненням до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з
корупцією. Таке відсторонення здійснюється до моменту набрання законної сили постановою в справі
про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, або до моменту прийняття рішення у
дисциплінарній справі стосовно судді, але не більше ніж два місяці. Цей строк може бути продовжений
Вищою кваліфікаційною комісією суддів України ще на один місяць».
3) Четвертий пункт п’ятої частини статті 55 викласти в такій редакції:
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«4) не розголошувати та не використовувати в інший спосіб у свої інтересах інформацію, що
стала відома у зв'язку з виконанням службових повноважень, а також не розголошувати відомості …» і
далі за текстом.
4) Виключити з частини першої статті 92 пункти 7, 9, 10 та 11.
5) Доповнити частину сьому статті 131 новим абзацом наступного змісту:
«Рада суддів України у випадку одержання повідомлення про наявність реального чи
потенційного конфлікту інтересів упродовж семи робочих днів роз’яснює такій особі порядок її дій
щодо врегулювання конфлікту інтересів. Якщо особа отримала підтвердження від Ради суддів України
про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких
вона зверталася за роз’ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів».
ІІІ. Внести зміни до Закону України «Про запобігання корупції»:
1)
Доповнити частину першу статті 1 новим абзацом наступного змісту:
«Подарунки, які відповідають загальновизнаним нормам гостинності – це подарунки, які не
суперечать загальним принципам проходження державної служби та виконання службових
повноважень, не пов’язані із вчиненими раніше особою діями чи прийнятими рішеннями, дарування
яких обумовлене національними традиціями, вимогами дипломатичного протоколу чи правилами
етикету, а також відповідає обстановці дарування та приводу, з якого вони даруються».
2)
В статті 23 замінити слово «норма» на слово «уявлення».
3)
Другий пункт першої частини статті 28 викласти в такій редакції:
«2) письмово повідомляти не пізніше наступного робочого дня …» і далі за текстом.
4)
Другу частину статті 43 після слів «в інший спосіб» викласти в такій редакції:
«у свої інтересах конфіденційну та іншу інформацію, що стала їм відома ..» і далі за текстом.
5)
Другу частину статті 45 викласти в такій редакції:
2. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, не
пізніше ніж через місяць після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або
місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями».
6)
Другий абзац четвертої частини статті 45 викласти в такій редакції:
«У разі притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за неподання, несвоєчасне
подання декларації або в разі виявлення у ній недостовірних відомостей суб’єкт декларування
протягом тридцяти днів зобов’язаний подати відповідну декларацію».
7)
Виключити з першої частини статті 52 словосполучення «або членом його
сім’ї».
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Додаток Б
Анкета вивчення думки представників судової системи з питань удосконалення інституту
адміністративної відповідальності суддів за правопорушення, пов’язані з корупцією
Шановні респонденти!
Просимо Вас взяти участь у соціологічному опитуванні, що проводиться з метою вироблення
рекомендацій з удосконалення інституту адміністративної відповідальності суддів за правопорушення,
пов’язані з корупцією.
Анкета анонімна. Ваше прізвище ніде не фіксується. Отримані результати будуть
використовуватися в узагальненому вигляді лише з науковою метою.
Для заповнення анкети необхідно прочитати питання та запропоновані варіанти відповідей, вибрати
ті з них, що найбільш повно відповідають Вашій думці та поставити відмітку у клітинці біля їх порядкового
номера або запропонувати власний варіант.
Ваша допомога буде більш вагомою, якщо Ви намагатиметесь об’єктивно відповідати на поставлені
запитання.
1.
Як Ви оцінюєте рівень корупції в судах?
 1) Як масштабне явище, що становить загрозу національній безпеці країни;
 2) Рівень корупції в судах є значним, однак не більшим, ніж в інших органах державної влади;
 3) Проблема корумпованості судової системи на разі є значно перебільшеною;
 4) Інша відповідь ______________________________________________.
2.
Що Вам відомо про корупцію в судах?
 1) Корумпованими є практично всі представники судової системи;
 2) Корумпованими є більшість представників судової системи;
 3) Корумпованою є лише незначна кількість представників судової системи;
 4) Випадки корупції в судах мають поодинокий, епізодичний характер;
 5) Інша відповідь ______________________________________________.
3.
Чи відомі Вам випадки вчинення корупційних правопорушень представниками судової
системи?
 1) Я особисто давав (пропонував) неправомірну вигоду за позитивне вирішення питання в суді;
 2) Я особисто приймав (вимагав) неправомірну вигоду від учасника судового процесу;
 3) Мені з достовірних джерел відомі випадки вчинення корупційних правопорушень
представниками судової системи;
 4) Мені не відомі випадки вчинення корупційних правопорушень представниками судової
системи;
 5) Інша відповідь ______________________________________________.
4.
Що, на Вашу думку, є основними причинами поширення корупції в судовій системі?
 1) Недоліки чинного законодавства, що дають можливість суддям по різному трактувати одні й ті
ж норми закону;
 2) Недоліки діяльності органів, які покликані вести боротьбу з корупцією;
 3) Специфіка суддівської недоторканості, що значно ускладнює процедуру притягнення суддів до
відповідальності, і, як наслідок, тотальна безкарність суддів;
 4) Прагнення представників судової системи до незаконного особистого збагачення;
 5) Сприйняття громадянами корупції як звичного явища і, як наслідок, її тотальне поширення в
усіх сферах суспільного життя;
 6) Низький рівень фінансового, матеріально-технічного, ресурсного та іншого забезпечення
представників судової системи;
 7) Інша відповідь ______________________________________________.
5.
На які з перерахованих нижче органів державної влади, на Вашу думку, має бути
покладено основний тягар боротьби з корупцією в органах судової влади?
 1) На Президента України;
 2) На Верховну Раду України;
 3) На Кабінет Міністрів України;
 4) На саму судову систему;
 5) На правоохоронні органи;
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 6) На спеціально створені органи (антикорупційне агентство, національне антикорупційне бюро
тощо);
 7) На громадськість, у тому числі ЗМІ;
 8) Жоден із перерахованих вище органів неспроможний достатньо ефективно протидіяти корупції
в судовій системі, а тому з цією метою необхідно створити спеціальний орган;
 9) Інша відповідь ______________________________________________.
6.
Як Ви можете оцінити свою обізнаність з положеннями антикорупційного законодавства,
специфікою антикорупційної діяльності правоохоронних органів, метою й спрямованістю
спеціальних антикорупційних заходів?
 1) Добре обізнаний;
 2) Обізнаний в достатній для власних потреб мірі;
 3) Погано обізнаний;
 4) Не обізнаний взагалі;
 5) Інша відповідь ______________________________________________.
7.
Як Ви оцінюєте співвідношення суддівської незалежності та адміністративної
відповідальності суддів?
 1) Посилення адміністративної відповідальності суддів, а також скасування встановлених чинним
законодавством гарантій недоторканості суддів при притягненні їх до адміністративної
відповідальності слід розцінювати як невиправдане обмеження суддівської незалежності;
 2) Ці інститути є взаємозалежними й такими, що у своїй сукупності сприяють створенню
незаангажованого, неупередженого та справедливого правосуддя;
 3) Адміністративна відповідальність суддів є дієвим засобом боротьби з суддівською
вседозволеністю і безкарністю;
 4) Інша відповідь ______________________________________________.
8.
На Вашу думку, яку роль у функціонуванні судової гілки влади відіграє суддівський
імунітет?
 1) Суддівський імунітет є однією з основних гарантій забезпечення незалежності суддів, а тому
його гарантії необхідно посилити;
 2) Законодавчі норми, які закріплюють суддівський імунітет, є недосконалими, а тому
потребують суттєвого перегляду;
 3) Через значну кількість зловживань суддівський імунітет на сьогодні перетворився на
невиправданий привілей;
 4) Інша відповідь ______________________________________________.
9.
Як Ви можете оцінити ефективність існуючого на сьогодні інституту дисциплінарної
відповідальності суддів?
 1) Він дозволяє дисциплінарним органам накладати на суддів більш суворі дисциплінарні
стягнення, які явно не відповідають характеру та тяжкості вчиненого проступку;
 2) Він дозволяє дисциплінарним органам ставитися занадто лояльно до суддів при притягненні їх
до дисциплінарної відповідальності;
 3) Він є вибірковим і таким, що дозволяє застосовувати до суддів різні санкції за однакові
проступки;
 4) Інша відповідь ______________________________________________.
10.
На Вашу думку, які основні недоліки характерні для сучасної системи нормативноправових актів, спрямованих на підвищення ефективності заходів адміністративної відповідальності
за правопорушення, пов’язані з корупцією, а також на протидію корупції в судовій гілці влади?
 1) Більшість із таких актів мають декларативний характер, а тому не можуть зупинити
масштабний розвиток корупції;
 2) Більшість із таких актів прийняті в умовах відсутності адекватної сучасним тенденціям
розвитку корупції та єдиної для всіх публічних інститутів концепції антикорупційної
діяльності, а тому мають хаотичний і суперечливий характер;
 3) Більшість із таких актів не підкріплена ефективними та достатніми захисними механізмами, в
тому числі, заходами адміністративної відповідальності за їх порушення;
 4) Нечіткість та суперечливість спеціальної термінології, що дає підстави застосовувати
неадекватні вчиненому правопорушенню заходи впливу, або ж взагалі уникати
відповідальності за корупційні діяння;
 5) Невідповідність заходів адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з
корупцією, суспільній небезпеці даної категорії проступків;
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 6) Наявність численних недоліків та прогалин в процедурі притягнення правопорушників до
адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, що в багатьох
випадках дозволяє їм уникати справедливого покарання;
 7) Обмежені можливості громадськості у сфері протидії корупції в судовій гілці влади;
 8) Взаємна порука суддів, що унеможливлює ефективну реалізацію більшості антикорупційних
механізмів;
 9) Інша відповідь ______________________________________________.
11.
На Вашу думку, чи охоплює диспозиція ст. 172-4 КУпАП (Порушення обмежень щодо
сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності) всі види правообмежень, які встановлені для
суддів спеціальним законодавством?
 1) Так, диспозиція ст. 172-4 КУпАП охоплює всі види правообмежень, які встановлені для суддів
спеціальним законодавством;
 2) Ні, диспозиція ст. 172-4 КУпАП охоплює не всі види правообмежень, які встановлені для
суддів, а тому має бути розширена та приведена у відповідність до спеціального
законодавства;
 3) Хоча диспозиція ст. 172-4 КУпАП охоплює не всі види правообмежень, які встановлені для
суддів спеціальним законодавством, однак розширювати та доповнювати її наразі немає
підстав (не доцільно);
 4) Інша відповідь ______________________________________________.
12.
На Вашу думку, у який саме спосіб можна усунути такий недолік правозастосовної
практики, як неоднозначне трактування правообмежень, що встановлені для суддів та інших
категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави?
 1) Чинне законодавство містить досить вичерпне пояснення всіх правообмежень, які встановлені
для суддів та інших категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, а тому
жодних проблем при їх трактуванні на практиці не виникає;
 2) Терміни, що використовуються при встановленні правообмежень для суддів та інших категорій
осіб, уповноважених на виконання функцій держави, мають бути офіційно закріплені у
відповідних спеціальних законодавчих актах;
 3) Терміни, що використовуються при встановленні правообмежень для суддів та інших категорій
осіб, уповноважених на виконання функцій держави, мають бути офіційно закріплені в Законі
України «Про запобігання корупції»;
 4) Інша відповідь ______________________________________________.
13.
На Вашу думку, чи охоплює зміст ст. 172-5 КУпАП (Порушення встановлених законом
обмежень щодо одержання подарунків) також і порушення порядку одержання подарунків?
 1) Ні, дослівний аналіз назви статті та її зміст свідчать про те, що вона поширюються лише на
випадки порушення суддею обмежень щодо одержання подарунків;
 2) Так, розширене тлумачення змісту даної статті свідчить про те, що вона поширюється і на
порушення суддею обмежень щодо одержання подарунків, і на порушення ним порядку їх
одержання;
 3) За своїм призначенням дана стаття повинна поширюватись і на порушення суддею обмежень
щодо одержання подарунків, і на порушення ним порядку їх одержання, а тому до неї
необхідно внести відповідні зміни;
 4) Інша відповідь ______________________________________________.
14.
Як Ви можете оцінити інститут фінансового контролю, який закріплений в Законі
України «Про запобігання корупції»?
 1) Більшість його норм є неконституційними, оскільки передбачають незаконне втручання в
особисте життя особи;
 2) У цілому цей інститут має значний антикорупційний потенціал, але деякі його норми
потребують уточнення;
 3) Встановлення суворого контролю за фінансовим становищем професійних суддів на сьогодні є
одним із найбільш перспективних напрямів попередження та протидії корупції в судовій
системі.
 4) Інша відповідь ______________________________________________.
15.
суддів?

Як Ви можете оцінити ефективність інституту фінансового контролю за діяльністю
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 1) Даний інститут є досить прогресивним та ефективним, а його норми прописані чітко, зрозуміло
і не викликають особливих нарікань на практиці.
 2) Даний інститут займає провідне місце в системі превентивних антикорупційних механізмів,
однак деякі з його положень потребують доопрацювання та перегляду. При цьому
удосконалення, в першу чергу, потребують:
 а) законодавчі норми, що встановлюють обов’язок суддів, які припиняють діяльність на
посаді судді, подавати декларації за період, не охоплений раніше поданими
деклараціями, в частині чіткого встановлення строків подання таких декларацій;
 б) законодавчі норми, що покладають на суддів обов’язок обов’язкового повідомлення
про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента членами його сім’ї;
 в) законодавчі норми, що встановлюють відповідальність за неповідомлення або
несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банкунерезидента або про суттєві зміни у майновому стані в частині обов’язкового
врахування відсутності поважних на те причин;
 г) законодавчі норми, якими передбачена відповідальність суддів за подання завідомо
недостовірних відомостей у декларації в частині встановлення посиленої
відповідальності за повторне вчинення таких дій;
 д) інше _________________________________________________.
 3) Даний інститут зарекомендував себе як неефективний та забюрократизований, а тому більш
доцільною є його ліквідація;
 4) Інша відповідь ______________________________________________.
16.
Як Ви можете оцінити ефективність інституту врегулювання конфлікту інтересів в
діяльності суддів?
 1) Даний інститут є досить прогресивним та ефективним, а його норми прописані чітко, зрозуміло
і не викликають особливих нарікань на практиці.
 2) Даний інститут займає провідне місце в системі превентивних антикорупційних механізмів,
однак деякі з його положень потребують доопрацювання та перегляду, зокрема, в частині:
 а) обов’язкового законодавчого закріплення письмової форми повідомлення про
наявність в особи конфлікту інтересів, яка дозволяє більш ефективно відреагувати на
кожен факт виникнення конфлікту інтересів, а також слугує додатковою гарантією
захисту особи від неправомірного обвинувачення в приховуванні зазначених фактів;
 б) законодавчого закріплення положення про звільнення особи від відповідальності за
неповідомлення у встановлених законом випадках та порядку про наявність
реального конфлікту інтересів за умови наявності для цього поважних причин;
 в) законодавчого закріплення положення про звільнення судді від відповідальності у
випадку завчасного повідомлення Ради суддів України про наявність конфлікту
інтересів;
 г) інше _________________________________________________.
 3) Даний інститут зарекомендував себе як неефективний та забюрократизований, а тому більш
доцільною є його ліквідація;
 4) Інша відповідь ______________________________________________.
17.
Як Ви можете оцінити встановлені Законами України «Про запобігання корупції» та «Про
судоустрій і статус суддів» обмеження інформаційних прав суддів?
 1) Обсяг обмежень інформаційних прав суддів, які сьогодні передбачені в чинному законодавстві,
є абсолютно адекватним і таким, що відповідає загальним засадам протидії корупції в судовій
гілці влади;
 2) Обсяг обмежень інформаційних прав суддів, які сьогодні передбачені в чинному законодавстві,
хоч і не узгоджені з положеннями КУпАП, однак в повній мірі виконують покладені на них
функції в антикорупційному механізмі;
 3) Передбачені чинним законодавством обмеження інформаційних прав суддів є занадто
лояльними й потребують перегляду, зокрема, суддям має бути заборонено використовувати
будь-яку інформацію, навіть інформацію з відкритим доступом, оскільки це може викликати
сумніви в їх доброчесності, відкриває шлях до корупції та знижує рівень суспільної довіри до
судової системи в цілому;
 4) Інша відповідь ______________________________________________.
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18.
На Вашу думку, чи потребує удосконалення ст. 172-8 КУпАП, що передбачає
адміністративну відповідальність суддів за незаконне використання інформації, що стала відома їм у
зв'язку з виконанням службових повноважень?
 1) Дана стаття сформульована чітко, лаконічно, зрозуміло, а її застосування на практиці не
викликає жодних суперечностей;
 2) Дана стаття відіграє особливу роль в системі превентивних антикорупційних механізмів, однак
деякі її положення є суперечливими й потребують доопрацювання та перегляду. При цьому, в
першу чергу, необхідно:
 а) в примітці до даної статті закріпити чітке та зрозуміле визначення терміну
«використання інформації»;
 б) поширити вимоги цієї статті також на випадки незаконного використання суддею
інформації для задоволення інтересів членів своєї сім’ї;
 в) поширити вимоги цієї статті не лише на осіб, які уповноважені на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, але також на осіб, які припинили виконання
зазначених функцій;
 г) передбачити більш суворі адміністративні санкції за повторне вчинення особою дій,
спрямованих на незаконне використання інформації, що стала їй відома у зв'язку з
виконанням службових повноважень;
 д) інше _________________________________________________.
 3) Практика реалізації положень даної статті свідчить про її низький профілактичний потенціал, а
тому більш доцільним є її виключення з КУпАП.
 4) Інша відповідь ______________________________________________.
19.
Які з перерахованих нижче суб’єктів, на Вашу думку, мають бути уповноважені складати
протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією?
 1) Уповноважені особи Національної поліції;
 2) Уповноважені особи Служби безпеки України;
 3) Уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання корупції;
 4) Уповноважені особи Національного антикорупційного бюро України;
 5) Прокурори;
 6) Інші суб’єкти ______________________________________________.
20.
Як Ви можете оцінити норми КУпАП, що визначають строки порушення справ про
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, та притягнення правопорушників до
відповідальності?
 1) КУпАП чітко та зрозуміло визначає строки порушення справ про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією, та притягнення правопорушників до
відповідальності, а самі строки є оптимальними, розумними та достатньо виваженими;
 2) Незважаючи на те, що КУпАП встановлює чіткі та оптимальні строки порушення справ про
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, та притягнення правопорушників до
відповідальності, механізм їх практичного застосування характеризується певними
недоліками;
 3) Вже давно назріла необхідність перегляду деяких норм КУпАП з метою більш чіткого правого
регулювання строків порушення справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з
корупцією, та притягнення правопорушників до відповідальності. При цьому, в першу чергу,
необхідно:
 а) в КУпАП необхідно передбачити більш тривалі строки накладення адміністративних
стягнень за вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією;
 б) в КУпАП необхідно передбачити можливість зупинення перебігу строків накладення
адміністративного стягнення;
 в) в КУпАП необхідно чітко визначити строки складання протоколу про адміністративне
правопорушення;
 г) інше _________________________________________________.
 4) Інша відповідь ______________________________________________.
21.
На Вашу думку, чи доцільним є застосування адміністративного затримання особи під час
документування адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією?
 1) Так, оскільки дана категорія справ характеризується підвищеним рівнем суспільної
небезпечності й застосування адміністративного затримання досить часто виступає як єдиний
ефективний захід забезпечення провадження;
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 2) Ні, оскільки специфіка адміністративного розслідування даної категорії справ свідчить про
неефективність, недоцільність та недоречність застосування адміністративного затримання;
 3) Інша відповідь ______________________________________________.
22.
На Вашу думку, на які з перерахованих нижче заходів доцільно поширювати правила
суддівського імунітету?
 1) Адміністративне затримання;
 2) Доставлення;
 3) Привід;
 4) Особистий огляд;
 5) Огляд речей, документів, транспортних засобів;
 6) Вилучення речей та документів;
 7) Вилучення посвідчення водія;
 8) Тимчасове затримання транспортного засобу;
 9) Відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими і маломірними
суднами та їх огляд на стан сп'яніння;
 10) Правила суддівського імунітету не повинні поширюватися на жоден захід забезпечення
адміністративного провадження;
 11) Інша відповідь _____________________________________________.
23.
На Вашу думку, до якого органу необхідно надсилати протокол та інші матеріали у
випадку, якщо адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, було вичинене суддею?
 1) У випадку вчинення суддею адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією,
протокол та інші матеріали за загальним правилом необхідно надсилати до місцевого
загального суду за місцем вчинення корупційного правопорушення;
 2) З метою забезпечення об’єктивного та неупередженого розгляду і вирішення справ про
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, які були вчинені суддями, протокол
разом з іншими матеріалами необхідно надсилати до суду вищої інстанції для визначення
підсудності;
 3) Протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, вчинене суддею, та
інші матеріали справи необхідно надсилати для розгляду до Верховного Суду України;
 4) У випадку вчинення суддею адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією,
протокол та інші матеріали необхідно надсилати до Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України (щодо суддів місцевих та апеляційних судів) або до Вищої ради юстиції (щодо суддів
вищих спеціалізованих судів та суддів Верховного Суду України);
 5) Інша відповідь ______________________________________________.
24.
На Вашу думку, до повноважень якого органу необхідно віднести розгляд і вирішення
справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, вчинені суддями?
 1) Всі справи про адміністративні правопорушення, незалежно від суб’єктів їх учинення, мають
бути віднесені до підвідомчості відповідних районних, районних у місті, міських чи
міськрайонних судів;
 2) Якщо правопорушення, пов’язане з корупцією, вчинив суддя, то розгляд такої справи не може
бути віднесено до компетенції районного, районного в місті, міського чи міськрайонного
суду, в якому такий суддя працює;
 3) Районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд не може розглядати та вирішувати
справи про будь-які правопорушення, вчиненні суддею, що працює в такому суді;
 4) Інша відповідь ______________________________________________.
25.
Як Ви можете оцінити ефективність застосування такого заходу адміністративного
примусу, як привід особи, що ухиляється від явки за викликом при розгляді справ про
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, вчиненні суддями?
 1) КУпАП досить чітко та вичерпно регулює всі питання, пов’язані із застосуванням приводу, а
тому відсутня необхідність в його кардинальному вдосконаленні;
 2) Законодавчі норми, які регулюють порядок здійснення приводу у справах про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією, вчиненні суддями, є недосконалими, а тому
потребують перегляду та уточнення. Зокрема, доцільно:
 а) розширити перелік способів повідомлення особи про розгляд справи, зокрема,
передбачити можливість надіслання повідомлення поштою, електронною поштою чи
факсимільним зв'язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою тощо;
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 б) законодавчо закріпити можливість здійснення виклику особи, яка притягується до
адміністративної відповідальності, через інших осіб, наприклад, членів сім’ї, які
спільно з нею проживають, житлово-комунальні організації, адміністрацію
підприємства, установи організації за місцем роботи тощо;
 в) в законодавчому порядку чітко визначити форми підтвердження отримання особою
повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом (наприклад, підпис
особи, відеозапис, пояснення інших осіб тощо);
 г) в законодавчому порядку визначити перелік поважних причин, які унеможливлюють
прибуття особи на виклик, що суттєво скоротить кількість випадків зловживань у цій
сфері;
 д) закріпити в КУпАП визначення приводу як примусового процесуального заходу, чітко
сформулювати підстави його застосування, визначити категорії осіб, до яких він
застосовується і до яких, навпаки, забороняється його застосування, детально
прописати порядок його застосування та інші питання;
 е) інше _________________________________________________.
 3) Застосування даного примусового заходу порушує принцип недоторканності суддів, а тому в
законодавчому порядку необхідно передбачити заборону застосовувати привід у справах про
адміністративні правопорушення, вчиненні суддями;
 4) На сьогодні привід не виконує покладених на нього функцій, а саме, не забезпечує обов’язкову
присутність осіб при розгляді справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з
корупцією, а тому його необхідно скасувати;
 5) Інша відповідь ______________________________________________.
26.
На Вашу думку, чи доцільним є законодавче закріплення можливості розгляду справ про
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, за відсутності особи, яка притягується до
відповідальності, у випадку її ухилення від явки за викликом?
 1) Ні, оскільки законодавець передбачає обов’язкову участь особи при розгляді найбільш
складних категорій адміністративних правопорушень і відсутність особи в цих випадках
може суттєво вплинути на повноту та об’єктивність такого розгляду;
 2) Так, але лише при розгляді деяких категорій справ, у тому числі, справ про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією;
 3) Так, в законодавчому порядку необхідно передбачити можливість розгляду всіх без винятку
справ про адміністративні правопорушення за відсутності особи, яка притягується до
відповідальності, у випадку її ухилення від явки за викликом;
 4) Інша відповідь ______________________________________________.
27.
На Вашу думку, де найбільш доцільно розглядати справи про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією?
 1) Справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, необхідно розглядати за
місцем їх учинення;
 2) Справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, необхідно розглядати за
місцем проживання правопорушника;
 3) Справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, необхідно розглядати за
місцем безпосереднього виконання особою функцій держави чи місцевого самоврядування;
 4) Інша відповідь ______________________________________________.
28.
На Вашу думку, які заходи необхідно вжити з метою вдосконалення підготовчого етапу
розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією?
 1) Сьогодні КУпАП досить детально регулює підготовчий етап розгляду справ про
адміністративні правопорушення, а тому немає необхідності в його додатковому
процесуальному регулюванні;
 2) Більшість процесуальних норм, які регулюють порядок підготовки справи про адміністративне
правопорушення до розгляду, є недосконалими, що створює передумови для різного роду
зловживань. У зв’язку з цим, необхідно:
 а) обмежити право суду на перенесення часу розгляду справи у випадках, якщо особу, яка
притягується до адміністративної відповідальності не було повідомлено про час і
місце розгляду справи, або якщо така особа з поважних причин не може з’явитися на
розгляд;
 б) обмежити право суду на повернення для доопрацювання протоколу та інших
матеріалів у випадку їх неналежного оформлення, зокрема, встановити, що таке

238
повернення допускається лише у випадках наявності суттєвих недоліків, які
перешкоджають належному розгляду справи та прийняттю обґрунтованого рішення;
 в) покласти на суд обов’язок у випадку повернення протоколу та інших матеріалів справи
на доопрацювання чітко визначити, які саме недоліки необхідно усунути, яким
способом і в який строк.
 г) визначити механізм контролю за поверненням доопрацьованих матеріалів;
 д) інше _________________________________________________.
 3) Інша відповідь ______________________________________________.
29.
На Вашу думку, які заходи необхідно вжити з метою вдосконалення процедури розгляду
справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією?
 1) Сьогодні КУпАП досить детально регулює процедуру розгляду справ про адміністративні
правопорушення, а тому немає необхідності в її додатковому процесуальному регулюванні;
 2) Більшість процесуальних норм, які регулюють процедуру розгляду справ про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією, є недосконалими, що створює передумови для
різного роду зловживань. У зв’язку з цим, необхідно:
 а) законодавчо закріпити право суду на перенесення часу розгляду справи у випадках,
якщо особу, яка притягується до адміністративної відповідальності не було
повідомлено про час і місце розгляду справи, або якщо така особа з поважних причин
не може з’явитися на розгляд;
 б) законодавчо закріпити право суду на повернення для доопрацювання протоколу та
інших матеріалів у випадку їх неналежного оформлення не лише на стадії підготовки
справи до розгляду, але також і на стадії її безпосереднього розгляду;
 в) виключити з КУпАП положення, що передбачає обов’язкову участь прокурора при
розгляді справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією як такі,
що не відповідають ані антикорупційному законодавству, ані новому Закону України
«Про прокуратуру»;
 г) законодавчо встановити заборону звільнення від адміністративної відповідальності у
зв’язку із малозначністю правопорушення, а також у зв’язку із передачею матеріалів
на розгляд громадської організації або трудового колективу у всіх випадках вчинення
правопорушень, пов’язаних з корупцією;
 д) інше _________________________________________________.
 3) Інша відповідь ______________________________________________.
30.
На Вашу думку, чи доцільно відсторонювати від посади суддів, щодо яких було складено
протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, або винесено
постанову про накладення стягнення за таке правопорушення?
 1) Ні, оскільки Закон України «Про судоустрій і статус суддів» передбачає відсторонення від
посади суддів лише у зв’язку з їх притягненням до кримінальної відповідальності;
 2) Так, оскільки і Закон України «Про судоустрій і статус суддів», і Закон України «Про
запобігання корупції» чітко визначають правові підстави для застосування відсторонення
судді у зазначених випадках;
 3) Відсторонення суддів від посади в зазначених випадках є доцільним, однак з метою його
застосування необхідно узгодити між собою антикорупційне законодавство та Закон України
«Про судоустрій і статус суддів» (в частині суддівської недоторканності);
 4) Інша відповідь ______________________________________________.
31.
На Вашу думку, які проблеми виникають підчас притягнення суддів до адміністративної
відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією?
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________
32.
На Вашу думку, які заходи необхідно вжити з метою підвищення ефективності інституту
адміністративної відповідальності суддів за правопорушення, пов’язані з корупцією?
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________
ЩИРО ДЯКУЄМО ЗА ДОПОМОГУ
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Додаток В
ЗВЕДЕНІ ДАНІ
результатів соціологічного опитування представників судової системи з питань удосконалення
інституту адміністративної відповідальності суддів за правопорушення, пов’язані з корупцією,
проведеного в рамках дисертаційного дослідження на тему «Адміністративна відповідальність
суддів за правопорушення, пов’язані з корупцією»
Всього опитано 300 представників судової системи
№
з/п
1

2

3

4

5

Питання

Кількість
осіб

Питома
вага у %

Як Ви оцінюєте рівень корупції в судах?
Як масштабне явище, що становить загрозу національній безпеці країни
11
4
Рівень корупції в судах є значним, однак не більшим, ніж в інших
29
10
органах державної влади
Проблема корумпованості судової системи на разі є значно
253
84
перебільшеною
Інша відповідь
7
2
Що Вам відомо про корупцію в судах?
Корумпованими є практично всі представники судової системи
28
9
Корумпованими є більшість представників судової системи
71
24
Корумпованою є лише незначна кількість представників судової
26
9
системи
Випадки корупції в судах мають поодинокий, епізодичний характер
172
57
Інша відповідь
3
1
Чи відомі Вам випадки вчинення корупційних правопорушень представниками судової
системи?
Я особисто давав (пропонував) неправомірну вигоду за позитивне
71
24
вирішення питання в суді
Я особисто приймав (вимагав) неправомірну вигоду від учасника
14
5
судового процесу
Мені з достовірних джерел відомі випадки вчинення корупційних
142
47
правопорушень представниками судової системи
Мені не відомі випадки вчинення корупційних правопорушень
28
9
представниками судової системи
Інша відповідь
45
15
Що, на Вашу думку, є основними причинами поширення корупції в судовій системі
Недоліки чинного законодавства, що дають можливість суддям по
20
7
різному трактувати одні й ті ж норми закону
Недоліки діяльності органів, які покликані вести боротьбу з корупцією
160
53
Специфіка суддівської недоторканості, що значно ускладнює процедуру
100
33
притягнення суддів до відповідальності, і, як наслідок, тотальна
безкарність су
Прагнення представників судової системи до незаконного особистого
140
47
збагачення
Сприйняття громадянами корупції як звичного явища і, як наслідок, її
95
32
тотальне поширення в усіх сферах суспільного життя
Низький рівень фінансового, матеріально-технічного, ресурсного та
237
79
іншого забезпечення представників судової системи
Інша відповідь
49
16
На які з перерахованих нижче органів державної влади, на Вашу думку, має бути
покладено основний тягар боротьби з корупцією в органах судової влади?
На Президента України
218
73
На Верховну Раду України
181
60
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7

8

9

10

На Кабінет Міністрів України
98
33
На саму судову систему
202
67
На правоохоронні органи
238
79
На спеціально створені органи (антикорупційне агентство, національне
244
81
антикорупційне бюро тощо)
На громадськість, у тому числі ЗМІ
66
21
Жоден із перерахованих вище органів неспроможний достатньо
101
34
ефективно протидіяти корупції в судовій системі, а тому з цією метою
необхідно створити спеціальний орган
Інша відповідь
32
11
Як Ви можете оцінити свою обізнаність з положеннями антикорупційного законодавства,
специфікою антикорупційної діяльності правоохоронних органів, метою й спрямованістю
спеціальних антикорупційних заходів?
Добре обізнаний
101
34
Обізнаний в достатній для власних потреб мірі
197
66
Погано обізнаний
1
0
Не обізнаний взагалі
0
0
Інша відповідь
1
0
Як Ви оцінюєте співвідношення суддівської незалежності та адміністративної
відповідальності суддів?
Посилення адміністративної відповідальності суддів, а також
202
67
скасування
встановлених
чинним
законодавством
гарантій
недоторканості суддів при притягненні їх до адміністративної
відповідальності слід розцінювати як невиправдане обмеження
суддівської незалежності
Ці інститути є взаємозалежними й такими, що у своїй сукупності
77
26
сприяють
створенню
незаангажованого,
неупередженого
та
справедливого правосуддя
Адміністративна відповідальність суддів є дієвим засобом боротьби з
20
7
суддівською вседозволеністю і безкарністю
Інша відповідь
1
0
На Вашу думку, яку роль у функціонуванні судової гілки влади відіграє суддівський
імунітет?
Суддівський імунітет є однією з основних гарантій забезпечення
236
79
незалежності суддів, а тому його гарантії необхідно посилити
Законодавчі норми, які закріплюють суддівський імунітет, є
52
17
недосконалими, а тому потребують суттєвого перегляду
Через значну кількість зловживань суддівський імунітет на сьогодні
10
3
перетворився на невиправданий привілей
Інша відповідь
2
1
Як Ви можете оцінити ефективність існуючого на сьогодні інституту дисциплінарної
відповідальності суддів?
Він дозволяє дисциплінарним органам накладати на суддів більш суворі
184
61
дисциплінарні стягнення, які явно не відповідають характеру та
тяжкості вчиненого проступку
Він дозволяє дисциплінарним органам ставитися занадто лояльно до
34
11
суддів при притягненні їх до дисциплінарної відповідальності
Він є вибірковим і таким, що дозволяє застосовувати до суддів різні
77
26
санкції за однакові проступки
Інша відповідь
5
2
На Вашу думку, які основні недоліки характерні для сучасної системи нормативноправових актів, спрямованих на підвищення ефективності заходів адміністративної
відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, а також на протидію корупції
в судовій гілці влади?
Більшість із таких актів мають декларативний характер, а тому не
206
69
можуть зупинити масштабний розвиток корупції
Більшість із таких актів прийняті в умовах відсутності адекватної
161
54
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сучасним тенденціям розвитку корупції та єдиної для всіх публічних
інститутів концепції антикорупційної діяльності, а тому мають
хаотичний і суперечливий характер
Більшість із таких актів не підкріплена ефективними та достатніми
142
47
захисними механізмами, в тому числі, заходами адміністративної
відповідальності за їх порушення
Нечіткість та суперечливість спеціальної термінології, що дає підстави
262
87
застосовувати неадекватні вчиненому правопорушенню заходи впливу,
або ж взагалі уникати відповідальності за корупційні діяння
Невідповідність заходів адміністративної відповідальності
за
128
43
правопорушення, пов’язані з корупцією, суспільній небезпеці даної
категорії проступків
Наявність численних недоліків та прогалин в процедурі притягнення
94
31
правопорушників
до
адміністративної
відповідальності
за
правопорушення, пов’язані з корупцією, що в багатьох випадках
дозволяє їм уникати справедливого покарання
Обмежені можливості громадськості у сфері протидії корупції в судовій
165
55
гілці влади
Взаємна порука суддів, що унеможливлює ефективну реалізацію
161
54
більшості антикорупційних механізмів
Інша відповідь
64
21
На Вашу думку, чи охоплює диспозиція ст. 172-4 КУпАП (Порушення обмежень щодо
сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності) всі види правообмежень, які
встановлені для суддів спеціальним законодавством?
Так, диспозиція ст. 172-4 КУпАП охоплює всі види правообмежень, які
63
21
встановлені для суддів спеціальним законодавством
Ні, диспозиція ст. 172-4 КУпАП охоплює не всі види правообмежень,
182
61
які встановлені для суддів, а тому має бути розширена та приведена у
відповідність до спеціального законодавства
Хоча диспозиція ст. 172-4 КУпАП охоплює не всі види правообмежень,
52
17
які встановлені для суддів спеціальним законодавством, однак
розширювати та доповнювати її наразі немає підстав (не доцільно)
Інша відповідь
3
1
На Вашу думку, у який саме спосіб можна усунути такий недолік правозастосовної
практики, як неоднозначне трактування правообмежень, що встановлені для суддів та
інших категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави?
Чинне законодавство містить досить вичерпне пояснення всіх
25
8
правообмежень, які встановлені для суддів та інших категорій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави, а тому жодних проблем
при їх трактуванні на практиці не виникає
Терміни, що використовуються при встановленні правообмежень для
67
12
суддів та інших категорій осіб, уповноважених на виконання функцій
держави, мають бути офіційно закріплені у відповідних спеціальних
законодавчих актах
Терміни, що використовуються при встановленні правообмежень для
227
76
суддів та інших категорій осіб, уповноважених на виконання функцій
держави, мають бути офіційно закріплені в Законі України «Про
запобігання корупції»
Інша відповідь
11
4
На Вашу думку, чи охоплює зміст ст. 172-5 КУпАП (Порушення встановлених законом
обмежень щодо одержання подарунків) також і порушення порядку одержання
подарунків?
Ні, дослівний аналіз назви статті та її зміст свідчать про те, що вона
2
1
поширюються лише на випадки порушення суддею обмежень щодо
одержання подарунків
Так, розширене тлумачення змісту даної статті свідчить про те, що вона
101
34
поширюється і на порушення суддею обмежень щодо одержання
подарунків, і на порушення ним порядку їх одержання
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За своїм призначенням дана стаття повинна поширюватись і на
190
63
порушення суддею обмежень щодо одержання подарунків, і на
порушення ним порядку їх одержання, а тому до неї необхідно внести
відповідні зміни
Інша відповідь
7
2
Як Ви можете оцінити інститут фінансового контролю, який закріплений в Законі України
«Про запобігання корупції»?
Більшість його норм є неконституційними, оскільки передбачають
17
6
незаконне втручання в особисте життя особи
У цілому цей інститут має значний антикорупційний потенціал, але
118
39
деякі його норми потребують уточнення
Встановлення суворого контролю за фінансовим становищем
164
55
професійних суддів на сьогодні є одним із найбільш перспективних
напрямів попередження та протидії корупції в судовій системі
Інша відповідь
1
0
Як Ви можете оцінити ефективність інституту фінансового контролю за діяльністю суддів?
Даний інститут є досить прогресивним та ефективним, а його норми
5
2
прописані чітко, зрозуміло і не викликають особливих нарікань на
практиці
Даний інститут займає провідне місце в системі превентивних
247
82
антикорупційних механізмів, однак деякі з його положень потребують
доопрацювання та перегляду. При цьому удосконалення, в першу чергу,
потребують:
а) законодавчі норми, що встановлюють обов’язок суддів, які
184
61
припиняють діяльність на посаді судді, подавати декларації за період, не
охоплений раніше поданими деклараціями, в частині чіткого
встановлення строків подання таких декларацій
б) законодавчі норми, що покладають на суддів обов’язок обов’язкового
241
80
повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банкунерезидента членами його сім’ї
в) законодавчі норми, що встановлюють відповідальність за
263
88
неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного
рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у
майновому стані в частині обов’язкового врахування відсутності
поважних на те причин
г) законодавчі норми, якими передбачена відповідальність суддів за
151
50
подання завідомо недостовірних відомостей у декларації в частині
встановлення посиленої відповідальності за повторне вчинення таких
дій
д) інше
64
21
Даний інститут зарекомендував себе як неефективний та
31
10
забюрократизований, а тому більш доцільною є його ліквідація
Інша відповідь
17
6
Як Ви можете оцінити ефективність інституту врегулювання конфлікту інтересів в
діяльності суддів?
Даний інститут є досить прогресивним та ефективним, а його норми
23
8
прописані чітко, зрозуміло і не викликають особливих нарікань на
практиці
Даний інститут займає провідне місце в системі превентивних
241
80
антикорупційних механізмів, однак деякі з його положень потребують
доопрацювання та перегляду, зокрема, в частині:
а) обов’язкового законодавчого закріплення письмової форми
151
50
повідомлення про наявність в особи конфлікту інтересів, яка дозволяє
більш ефективно відреагувати на кожен факт виникнення конфлікту
інтересів, а також слугує додатковою гарантією захисту особи від
неправомірного обвинувачення в приховуванні зазначених фактів
б) законодавчого закріплення положення про звільнення особи від
193
64
відповідальності за неповідомлення у встановлених законом випадках та
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порядку про наявність реального конфлікту інтересів за умови наявності
для цього поважних причин
в) законодавчого закріплення положення про звільнення судді від
253
84
відповідальності у випадку завчасного повідомлення Ради суддів
України про наявність конфлікту інтересів
г) інше
56
19
Даний інститут зарекомендував себе як неефективний та
11
4
забюрократизований, а тому більш доцільною є його ліквідація
Інша відповідь
25
8
Як Ви можете оцінити встановлені Законами України «Про запобігання корупції» та «Про
судоустрій і статус суддів» обмеження інформаційних прав суддів?
Обсяг обмежень інформаційних прав суддів, які сьогодні передбачені в
52
17
чинному законодавстві, є абсолютно адекватним і таким, що відповідає
загальним засадам протидії корупції в судовій гілці влади
Обсяг обмежень інформаційних прав суддів, які сьогодні передбачені в
71
24
чинному законодавстві, хоч і не узгоджені з положеннями КУпАП,
однак в повній мірі виконують покладені на них функції в
антикорупційному механізмі
Передбачені чинним законодавством обмеження інформаційних прав
161
54
суддів є занадто лояльними й потребують перегляду, зокрема, суддям
має бути заборонено використовувати будь-яку інформацію, навіть
інформацію з відкритим доступом, оскільки це може викликати сумніви
в їх доброчесності, відкриває шлях до корупції та знижує рівень
суспільної довіри до судової системи в цілому
Інша відповідь
16
5
На Вашу думку, чи потребує удосконалення ст. 172-8 КУпАП, що передбачає
адміністративну відповідальність суддів за незаконне використання інформації, що стала
відома їм у зв'язку з виконанням службових повноважень?
Дана стаття сформульована чітко, лаконічно, зрозуміло, а її
50
17
застосування на практиці не викликає жодних суперечностей
Дана стаття відіграє особливу роль в системі превентивних
223
74
антикорупційних механізмів, однак деякі її положення є суперечливими
й потребують доопрацювання та перегляду. При цьому, в першу чергу,
необхідно:
а) в примітці до даної статті закріпити чітке та зрозуміле визначення
214
71
терміну «використання інформації»
б) поширити вимоги цієї статті також на випадки незаконного
142
47
використання суддею інформації для задоволення інтересів членів своєї
сім’ї
в) поширити вимоги цієї статті не лише на осіб, які уповноважені на
112
37
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, але також
на осіб, які припинили виконання зазначених функцій
г) передбачити більш суворі адміністративні санкції за повторне
203
68
вчинення особою дій, спрямованих на незаконне використання
інформації, що стала їй відома у зв'язку з виконанням службових
повноважень
д) інше
44
15
Практика реалізації положень даної статті свідчить про її низький
1
0
профілактичний потенціал, а тому більш доцільним є її виключення з
КУпАП
Інша відповідь
26
9
Які з перерахованих нижче суб’єктів, на Вашу думку, мають бути уповноважені складати
протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією?
Уповноважені особи Національної поліції
244
81
Уповноважені особи Служби безпеки України
202
67
Уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання
230
77
корупції
Уповноважені особи Національного антикорупційного бюро України
161
54

244
20

21

22

23

Прокурори
151
50
Інші суб’єкти
17
6
Як Ви можете оцінити норми КУпАП, що визначають строки порушення справ про
адміністративні
правопорушення,
пов’язані
з
корупцією,
та
притягнення
правопорушників до відповідальності?
КУпАП чітко та зрозуміло визначає строки порушення справ про
31
10
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, та притягнення
правопорушників до відповідальності, а самі строки є оптимальними,
розумними та достатньо виваженими
Незважаючи на те, що КУпАП встановлює чіткі та оптимальні строки
62
21
порушення справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з
корупцією, та притягнення правопорушників до відповідальності,
механізм їх практичного застосування характеризується певними
недоліками
Вже давно назріла необхідність перегляду деяких норм КУпАП з метою
199
66
більш чіткого правого регулювання строків порушення справ про
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, та притягнення
правопорушників до відповідальності. При цьому, в першу чергу,
необхідно:
а) в КУпАП необхідно передбачити більш тривалі строки накладення
157
52
адміністративних стягнень за вчинення правопорушень, пов’язаних з
корупцією
б) в КУпАП необхідно передбачити можливість зупинення перебігу
199
66
строків накладення адміністративного стягнення
в) в КУпАП необхідно чітко визначити строки складання протоколу про
107
36
адміністративне правопорушення
г) інше
65
22
Інша відповідь
8
3
На Вашу думку, чи доцільним є застосування адміністративного затримання особи під час
документування адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією?
Так, оскільки дана категорія справ характеризується підвищеним рівнем
49
16
суспільної небезпечності й застосування адміністративного затримання
досить часто виступає як єдиний ефективний захід забезпечення
провадження
Ні, оскільки специфіка адміністративного розслідування даної категорії
234
78
справ свідчить про неефективність, недоцільність та недоречність
застосування адміністративного затримання
Інша відповідь
17
6
На Вашу думку, на які з перерахованих нижче заходів доцільно поширювати правила
суддівського імунітету?
Адміністративне затримання
289
96
Доставлення
245
82
Привід
257
86
Особистий огляд
289
96
Огляд речей, документів, транспортних засобів
266
89
Вилучення речей та документів
245
82
Вилучення посвідчення водія
26
9
Тимчасове затримання транспортного засобу
94
31
Відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими
125
42
і маломірними суднами та їх огляд на стан сп'яніння
Правила суддівського імунітету не повинні поширюватися на жоден
52
17
захід забезпечення адміністративного провадження
Інша відповідь
51
17
На Вашу думку, до якого органу необхідно надсилати протокол та інші матеріали у
випадку, якщо адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, було вичинене
суддею?
У випадку вчинення суддею адміністративного правопорушення,
95
32

245

24

25

пов’язаного з корупцією, протокол та інші матеріали за загальним
правилом необхідно надсилати до місцевого загального суду за місцем
вчинення корупційного правопорушення
З метою забезпечення об’єктивного та неупередженого розгляду і
163
54
вирішення справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з
корупцією, які були вчинені суддями, протокол разом з іншими
матеріалами необхідно надсилати до суду вищої інстанції для
визначення підсудності
Протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією,
1
0
вчинене суддею, та інші матеріали справи необхідно надсилати для
розгляду до Верховного Суду України
У випадку вчинення суддею адміністративного правопорушення,
32
11
пов’язаного з корупцією, протокол та інші матеріали необхідно
надсилати до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (щодо
суддів місцевих та апеляційних судів) або до Вищої ради юстиції (щодо
суддів вищих спеціалізованих судів та суддів Верховного Суду України)
Інша відповідь
9
3
На Вашу думку, до повноважень якого органу необхідно віднести розгляд і вирішення
справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, вчинені суддями?
Всі справи про адміністративні правопорушення, незалежно від
28
9
суб’єктів їх учинення, мають бути віднесені до підвідомчості
відповідних районних, районних у місті, міських чи міськрайонних
судів
Якщо правопорушення, пов’язане з корупцією, вчинив суддя, то розгляд
61
20
такої справи не може бути віднесено до компетенції районного,
районного в місті, міського чи міськрайонного суду, в якому такий
суддя працює
Районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд не може
191
64
розглядати та вирішувати справи про будь-які правопорушення,
вчиненні суддею, що працює в такому суді
Інша відповідь
20
7
Як Ви можете оцінити ефективність застосування такого заходу адміністративного
примусу, як привід особи, що ухиляється від явки за викликом при розгляді справ про
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, вчиненні суддями?
КУпАП досить чітко та вичерпно регулює всі питання, пов’язані із
22
7
застосуванням приводу, а тому відсутня необхідність в його
кардинальному вдосконаленні
Законодавчі норми, які регулюють порядок здійснення приводу у
182
61
справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією,
вчиненні суддями, є недосконалими, а тому потребують перегляду та
уточнення. Зокрема, доцільно:
а) розширити перелік способів повідомлення особи про розгляд справи,
223
74
зокрема, передбачити можливість надіслання повідомлення поштою,
електронною поштою чи факсимільним зв'язком, здійснення виклику по
телефону або телеграмою тощо
б) законодавчо закріпити можливість здійснення виклику особи, яка
163
54
притягується до адміністративної відповідальності, через інших осіб,
наприклад, членів сім’ї, які спільно з нею проживають, житловокомунальні організації, адміністрацію підприємства, установи
організації за місцем роботи тощо
в) в законодавчому порядку чітко визначити форми підтвердження
176
59
отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом
іншим шляхом (наприклад, підпис особи, відеозапис, пояснення інших
осіб тощо)
г) в законодавчому порядку визначити перелік поважних причин, які
212
71
унеможливлюють прибуття особи на виклик, що суттєво скоротить
кількість випадків зловживань у цій сфері
д) закріпити в КУпАП визначення приводу як примусового
251
84

246

26

27

28

процесуального заходу, чітко сформулювати підстави його
застосування, визначити категорії осіб, до яких він застосовується і до
яких, навпаки, забороняється його застосування, детально прописати
порядок його застосування та інші питання;
е) інше
49
16
Застосування даного примусового заходу порушує принцип
64
21
недоторканності суддів, а тому в законодавчому порядку необхідно
передбачити заборону застосовувати привід у справах про
адміністративні правопорушення, вчиненні суддями
На сьогодні привід не виконує покладених на нього функцій, а саме, не
27
9
забезпечує обов’язкову присутність осіб при розгляді справ про
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, а тому його
необхідно скасувати
Інша відповідь
5
2
На Вашу думку, чи доцільним є законодавче закріплення можливості розгляду справ про
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, за відсутності особи, яка
притягується до відповідальності, у випадку її ухилення від явки за викликом?
Ні, оскільки законодавець передбачає обов’язкову участь особи при
73
24
розгляді найбільш складних категорій адміністративних правопорушень
і відсутність особи в цих випадках може суттєво вплинути на повноту та
об’єктивність такого розгляду
Так, але лише при розгляді деяких категорій справ, у тому числі, справ
164
55
про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією
Так, в законодавчому порядку необхідно передбачити можливість
46
15
розгляду всіх без винятку справ про адміністративні правопорушення за
відсутності особи, яка притягується до відповідальності, у випадку її
ухилення від явки за викликом
Інша відповідь
17
6
На Вашу думку, де найбільш доцільно розглядати справи про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією?
Справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією,
115
38
необхідно розглядати за місцем їх учинення
Справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією,
10
3
необхідно розглядати за місцем проживання правопорушника
Справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією,
149
50
необхідно розглядати за місцем безпосереднього виконання особою
функцій держави чи місцевого самоврядування
Інша відповідь
26
9
На Вашу думку, які заходи необхідно вжити з метою вдосконалення підготовчого етапу
розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією?
Сьогодні КУпАП досить детально регулює підготовчий етап розгляду
35
12
справ про адміністративні правопорушення, а тому немає необхідності в
його додатковому процесуальному регулюванні
Більшість процесуальних норм, які регулюють порядок підготовки
235
78
справи про адміністративне правопорушення до розгляду, є
недосконалими, що створює передумови для різного роду зловживань.
У зв’язку з цим, необхідно:
а) обмежити право суду на перенесення часу розгляду справи у
143
48
випадках, якщо особу, яка притягується до адміністративної
відповідальності не було повідомлено про час і місце розгляду справи,
або якщо така особа з поважних причин не може з’явитися на розгляд
б) обмежити право суду на повернення для доопрацювання протоколу
176
59
та інших матеріалів у випадку їх неналежного оформлення, зокрема,
встановити, що таке повернення допускається лише у випадках
наявності суттєвих недоліків, які перешкоджають належному розгляду
справи та прийняттю обґрунтованого рішення
в) покласти на суд обов’язок у випадку повернення протоколу та інших
118
39
матеріалів справи на доопрацювання чітко визначити, які саме недоліки
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необхідно усунути, яким способом і в який строк
г) визначити механізм контролю за поверненням доопрацьованих
142
47
матеріалів
д) інше
47
16
Інша відповідь
30
10
На Вашу думку, які заходи необхідно вжити з метою вдосконалення процедури розгляду
справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією?
Сьогодні КУпАП досить детально регулює процедуру розгляду справ
58
19
про адміністративні правопорушення, а тому немає необхідності в її
додатковому процесуальному регулюванні
Більшість процесуальних норм, які регулюють процедуру розгляду
218
73
справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, є
недосконалими, що створює передумови для різного роду зловживань.
У зв’язку з цим, необхідно:
а) законодавчо закріпити право суду на перенесення часу розгляду
97
32
справи у випадках, якщо особу, яка притягується до адміністративної
відповідальності не було повідомлено про час і місце розгляду справи,
або якщо така особа з поважних причин не може з’явитися на розгляд
б) законодавчо закріпити право суду на повернення для доопрацювання
131
44
протоколу та інших матеріалів у випадку їх неналежного оформлення не
лише на стадії підготовки справи до розгляду, але також і на стадії її
безпосереднього розгляду
в) виключити з КУпАП положення, що передбачає обов’язкову участь
113
38
прокурора при розгляді справ про адміністративні правопорушення,
пов’язані з корупцією як такі, що не відповідають ані антикорупційному
законодавству, ані новому Закону України «Про прокуратуру»
г) законодавчо встановити заборону звільнення від адміністративної
124
41
відповідальності у зв’язку із малозначністю правопорушення, а також у
зв’язку із передачею матеріалів на розгляд громадської організації або
трудового колективу у всіх випадках вчинення правопорушень,
пов’язаних з корупцією
д) інше
32
11
Інша відповідь
24
8
На Вашу думку, чи доцільно відсторонювати від посади суддів, щодо яких було складено
протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, або
винесено постанову про накладення стягнення за таке правопорушення?
Ні, оскільки Закон України «Про судоустрій і статус суддів» передбачає
94
31
відсторонення від посади суддів лише у зв’язку з їх притягненням до
кримінальної відповідальності
Так, оскільки і Закон України «Про судоустрій і статус суддів», і Закон
82
27
України «Про запобігання корупції» чітко визначають правові підстави
для застосування відсторонення судді у зазначених випадках
Відсторонення суддів від посади в зазначених випадках є доцільним,
101
34
однак з метою його застосування необхідно узгодити між собою
антикорупційне законодавство та Закон України «Про судоустрій і
статус суддів» (в частині суддівської недоторканності)
Інша відповідь
23
8
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Додаток Г

Анкета вивчення думки фахівців у галузі права, учасників судових засідань і пересічних
громадян з питань удосконалення інституту адміністративної відповідальності суддів за
правопорушення, пов’язані з корупцією
Шановні респонденти!
Просимо Вас взяти участь у соціологічному опитуванні, що проводиться з метою вироблення
рекомендацій з удосконалення інституту адміністративної відповідальності суддів за правопорушення,
пов’язані з корупцією.
Анкета анонімна. Ваше прізвище ніде не фіксується. Отримані результати будуть
використовуватися в узагальненому вигляді лише з науковою метою.
Для заповнення анкети необхідно прочитати питання та запропоновані варіанти відповідей,
вибрати ті з них, що найбільш повно відповідають Вашій думці та поставити відмітку у клітинці біля їх
порядкового номера або запропонувати власний варіант.
Ваша допомога буде більш вагомою, якщо Ви намагатиметесь об’єктивно відповідати на
поставлені запитання.
Як Ви оцінюєте рівень корупції в судах?
 1) Як масштабне явище, що становить загрозу національній безпеці країни;
 2) Рівень корупції в судах є значним, однак не більшим, ніж в інших органах державної влади;
 3) Проблема корумпованості судової системи на разі є значно перебільшеною;
 4) Інша відповідь ______________________________________________.
2.
Що Вам відомо про корупцію в судах?
 1) Корумпованими є практично всі представники судової системи;
 2) Корумпованими є більшість представників судової системи;
 3) Корумпованою є лише незначна кількість представників судової системи;
 4) Випадки корупції в судах мають поодинокий, епізодичний характер;
 5) Інша відповідь ______________________________________________.
3.
Як Ви ставитесь до випадків вчинення корупційних правопорушень представниками
судової системи?
 1) Це найбільш прийнятний, надійний та оптимальний шлях вирішення проблеми в суді;
 2) Це найбільш економічно обґрунтований та ефективний, шлях вирішення питання в суді;
 3) Це єдино можливий шлях вирішення питання в суді;
 4) Це найбільш поширений шлях вирішення питання в суді;
 5) Це неприйнятний шлях вирішення питання в суді;
 6) Я абсолютно нейтрально відношусь до випадків вчинення корупційних правопорушень
представниками судової системи;
 7) Я сприймаю випадки вчинення корупційних правопорушень представниками судової
системи як звичне явище;
 8) Інша відповідь ______________________________________________.
4.
Чи відомі Вам випадки вчинення корупційних правопорушень представниками
судової системи?
 1) Я особисто давав (пропонував) неправомірну вигоду за позитивне вирішення питання в
суді;
 2) Я особисто приймав (вимагав) неправомірну вигоду від учасника судового процесу;
 3) Мені з достовірних джерел відомі випадки вчинення корупційних правопорушень
представниками судової системи;
 4) Мені не відомі випадки вчинення корупційних правопорушень представниками судової
системи;
 5) Інша відповідь ______________________________________________.
5.
Що, на Вашу думку, є основними причинами поширення корупції в судовій системі?
 1) Недоліки чинного законодавства, що дають можливість суддям по різному трактувати одні
й ті ж норми закону;
 2) Недоліки діяльності органів, які покликані вести боротьбу з корупцією;
1.
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 3) Специфіка суддівської недоторканості, що значно ускладнює процедуру притягнення
суддів до відповідальності, і, як наслідок, тотальна безкарність суддів;
 4) Прагнення представників судової системи до незаконного особистого збагачення;
 5) Сприйняття громадянами корупції як звичного явища і, як наслідок, її тотальне поширення
в усіх сферах суспільного життя;
 6) Низький рівень фінансового, матеріально-технічного, ресурсного та іншого забезпечення
представників судової системи;
 7) Інша відповідь ______________________________________________.
6.
Як Ви оцінюєте діяльність органів державної влади у сфері протидії корупції в судах?
 1) органи державної влади докладають всіх зусиль з метою протидії корупції і досягають у
цьому напрямі відчутних позитивних зрушень;
 2) більшість антикорупційних заходів, які проводяться в країні, має популістичний характер,
а тому не дає відчутних позитивних результатів;
 3) органи влади на всіх рівнях докладають не достатньо зусиль для боротьби з корупцією в
судах;
 4) Інша відповідь ______________________________________________.
7.
На які з перерахованих нижче органів державної влади, на Вашу думку, має бути
покладено основний тягар боротьби з корупцією в органах судової влади?
 1) На Президента України;
 2) На Верховну Раду України;
 3) На Кабінет Міністрів України;
 4) На саму судову систему;
 5) На правоохоронні органи;
 6) На спеціально створені органи (антикорупційне агентство, національне антикорупційне
бюро тощо);
 7) На громадськість, у тому числі ЗМІ;
 8) Жоден із перерахованих вище органів неспроможний достатньо ефективно протидіяти
корупції в судовій системі, а тому з цією метою необхідно створити спеціальний орган;
 9) Інша відповідь ______________________________________________.
8.
Як Ви можете оцінити свою обізнаність з положеннями антикорупційного
законодавства, специфікою антикорупційної діяльності правоохоронних органів, метою й
спрямованістю спеціальних антикорупційних заходів?
 1) Добре обізнаний;
 2) Обізнаний в достатній для власних потреб мірі;
 3) Погано обізнаний;
 4) Не обізнаний взагалі;
 5) Інша відповідь ______________________________________________.
9.
Чи готові Ви захищати свої права у випадку виникнення корупційної ситуації?
 1) так, в повній мірі і всіма можливими способами;
 2) тільки якщо буду впевнений в тому, що ситуація вирішиться на мою користь;
 3) ні, оскільки вважаю таку справу безперспективною;
 4) Інша відповідь ______________________________________________.
10.
Який спосіб захисту від корупції в органах судової влади є для Вас найбільш
прийнятним?
 1) звернення до голови суду;
 2) звернення до правоохоронних органів;
 3) звернення до спеціально створених органів (антикорупційного агентства, національного
антикорупційного бюро тощо);
 4) звернення до ЗМІ;
 5) Інша відповідь ______________________________________________.
11.
Як Ви оцінюєте співвідношення суддівської незалежності та адміністративної
відповідальності суддів?
 1) Посилення адміністративної відповідальності суддів, а також скасування встановлених
чинним законодавством гарантій недоторканості суддів при притягненні їх до
адміністративної відповідальності слід розцінювати як невиправдане обмеження
суддівської незалежності;
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 2) Ці інститути є взаємозалежними й такими, що у своїй сукупності сприяють створенню
незаангажованого, неупередженого та справедливого правосуддя;
 3) Адміністративна відповідальність суддів є дієвим засобом боротьби з суддівською
вседозволеністю і безкарністю;
 4) Інша відповідь ______________________________________________.
12.
На Вашу думку, яку роль у функціонуванні судової гілки влади відіграє суддівський
імунітет?
 1) Суддівський імунітет є однією з основних гарантій забезпечення незалежності суддів, а
тому його гарантії необхідно посилити;
 2) Законодавчі норми, які закріплюють суддівський імунітет, є недосконалими, а тому
потребують суттєвого перегляду;
 3) Через значну кількість зловживань суддівський імунітет на сьогодні перетворився на
невиправданий привілей;
 4) Інша відповідь ______________________________________________.
13.
Як Ви можете оцінити ефективність існуючого на сьогодні інституту дисциплінарної
відповідальності суддів?
 1) Він дозволяє дисциплінарним органам накладати на суддів більш суворі дисциплінарні
стягнення, які явно не відповідають характеру та тяжкості вчиненого проступку;
 2) Він дозволяє дисциплінарним органам ставитися занадто лояльно до суддів при
притягненні їх до дисциплінарної відповідальності;
 3) Він є вибірковим і таким, що дозволяє застосовувати до суддів різні санкції за однакові
проступки;
 4) Інша відповідь ______________________________________________.
14.
На Вашу думку, які основні недоліки характерні для сучасної системи нормативноправових актів, спрямованих на підвищення ефективності заходів адміністративної
відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, а також на протидію корупції в
судовій гілці влади?
 1) Більшість із таких актів мають декларативний характер, а тому не можуть зупинити
масштабний розвиток корупції;
 2) Більшість із таких актів прийняті в умовах відсутності адекватної сучасним тенденціям
розвитку корупції та єдиної для всіх публічних інститутів концепції антикорупційної
діяльності, а тому мають хаотичний і суперечливий характер;
 3) Більшість із таких актів не підкріплена ефективними та достатніми захисними
механізмами, в тому числі, заходами адміністративної відповідальності за їх порушення;
 4) Нечіткість та суперечливість спеціальної термінології, що дає підстави застосовувати
неадекватні вчиненому правопорушенню заходи впливу, або ж взагалі уникати
відповідальності за корупційні діяння;
 5) Невідповідність заходів адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з
корупцією, суспільній небезпеці даної категорії проступків;
 6) Наявність численних недоліків та прогалин в процедурі притягнення правопорушників до
адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, що в
багатьох випадках дозволяє їм уникати справедливого покарання;
 7) Обмежені можливості громадськості у сфері протидії корупції в судовій гілці влади;
 8) Взаємна порука суддів, що унеможливлює ефективну реалізацію більшості
антикорупційних механізмів;
 9) Інша відповідь ______________________________________________.
15.
На Вашу думку, чи охоплює диспозиція ст. 172-4 КУпАП (Порушення обмежень щодо
сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності) всі види правообмежень, які встановлені
для суддів спеціальним законодавством?
 1) Так, диспозиція ст. 172-4 КУпАП охоплює всі види правообмежень, які встановлені для
суддів спеціальним законодавством;
 2) Ні, диспозиція ст. 172-4 КУпАП охоплює не всі види правообмежень, які встановлені для
суддів, а тому має бути розширена та приведена у відповідність до спеціального
законодавства;
 3) Хоча диспозиція ст. 172-4 КУпАП охоплює не всі види правообмежень, які встановлені для
суддів спеціальним законодавством, однак розширювати та доповнювати її наразі немає
підстав (не доцільно);
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 4) Інша відповідь ______________________________________________.
16.
На Вашу думку, у який саме спосіб можна усунути такий недолік правозастосовної
практики, як неоднозначне трактування правообмежень, що встановлені для суддів та інших
категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави?
 1) Чинне законодавство містить досить вичерпне пояснення всіх правообмежень, які
встановлені для суддів та інших категорій осіб, уповноважених на виконання функцій
держави, а тому жодних проблем при їх трактуванні на практиці не виникає;
 2) Терміни, що використовуються при встановленні правообмежень для суддів та інших
категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, мають бути офіційно
закріплені у відповідних спеціальних законодавчих актах;
 3) Терміни, що використовуються при встановленні правообмежень для суддів та інших
категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, мають бути офіційно
закріплені в Законі України «Про запобігання корупції»;
 4) Інша відповідь ______________________________________________.
17.
На Вашу думку, чи охоплює зміст ст. 172-5 КУпАП (Порушення встановлених законом
обмежень щодо одержання подарунків) також і порушення порядку одержання подарунків?
 1) Ні, дослівний аналіз назви статті та її зміст свідчать про те, що вона поширюються лише на
випадки порушення суддею обмежень щодо одержання подарунків;
 2) Так, розширене тлумачення змісту даної статті свідчить про те, що вона поширюється і на
порушення суддею обмежень щодо одержання подарунків, і на порушення ним порядку їх
одержання;
 3) За своїм призначенням дана стаття повинна поширюватись і на порушення суддею
обмежень щодо одержання подарунків, і на порушення ним порядку їх одержання, а тому
до неї необхідно внести відповідні зміни;
 4) Інша відповідь ______________________________________________.
18.
Як Ви можете оцінити інститут фінансового контролю, який закріплений в Законі
України «Про запобігання корупції»?
 1) Більшість його норм є неконституційними, оскільки передбачають незаконне втручання в
особисте життя особи;
 2) У цілому цей інститут має значний антикорупційний потенціал, але деякі його норми
потребують уточнення;
 3) Встановлення суворого контролю за фінансовим становищем професійних суддів на
сьогодні є одним із найбільш перспективних напрямів попередження та протидії корупції
в судовій системі.
 4) Інша відповідь ______________________________________________.
19.
Як Ви можете оцінити ефективність інституту фінансового контролю за діяльністю
суддів?
 1) Даний інститут є досить прогресивним та ефективним, а його норми прописані чітко,
зрозуміло і не викликають особливих нарікань на практиці.
 2) Даний інститут займає провідне місце в системі превентивних антикорупційних
механізмів, однак деякі з його положень потребують доопрацювання та перегляду. При
цьому удосконалення, в першу чергу, потребують:
 а) законодавчі норми, що встановлюють обов’язок суддів, які припиняють діяльність
на посаді судді, подавати декларації за період, не охоплений раніше поданими
деклараціями, в частині чіткого встановлення строків подання таких декларацій;
 б) законодавчі норми, що покладають на суддів обов’язок обов’язкового
повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента
членами його сім’ї;
 в) законодавчі норми, що встановлюють відповідальність за неповідомлення або
несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банкунерезидента або про суттєві зміни у майновому стані в частині обов’язкового
врахування відсутності поважних на те причин;
 г) законодавчі норми, якими передбачена відповідальність суддів за подання завідомо
недостовірних відомостей у декларації в частині встановлення посиленої
відповідальності за повторне вчинення таких дій;
 д) інше _________________________________________________.
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 3) Даний інститут зарекомендував себе як неефективний та забюрократизований, а тому
більш доцільною є його ліквідація;
 4) Інша відповідь ______________________________________________.
20.
Як Ви можете оцінити ефективність інституту врегулювання конфлікту інтересів в
діяльності суддів?
 1) Даний інститут є досить прогресивним та ефективним, а його норми прописані чітко,
зрозуміло і не викликають особливих нарікань на практиці.
 2) Даний інститут займає провідне місце в системі превентивних антикорупційних
механізмів, однак деякі з його положень потребують доопрацювання та перегляду,
зокрема, в частині:
 а) обов’язкового законодавчого закріплення письмової форми повідомлення про
наявність в особи конфлікту інтересів, яка дозволяє більш ефективно відреагувати
на кожен факт виникнення конфлікту інтересів, а також слугує додатковою
гарантією захисту особи від неправомірного обвинувачення в приховуванні
зазначених фактів;
 б) законодавчого закріплення положення про звільнення особи від відповідальності за
неповідомлення у встановлених законом випадках та порядку про наявність
реального конфлікту інтересів за умови наявності для цього поважних причин;
 в) законодавчого закріплення положення про звільнення судді від відповідальності у
випадку завчасного повідомлення Ради суддів України про наявність конфлікту
інтересів;
 г) інше _________________________________________________.
 3) Даний інститут зарекомендував себе як неефективний та забюрократизований, а тому
більш доцільною є його ліквідація;
 4) Інша відповідь ______________________________________________.
21.
Як Ви можете оцінити встановлені Законами України «Про запобігання корупції» та
«Про судоустрій і статус суддів» обмеження інформаційних прав суддів?
 1) Обсяг обмежень інформаційних прав суддів, які сьогодні передбачені в чинному
законодавстві, є абсолютно адекватним і таким, що відповідає загальним засадам протидії
корупції в судовій гілці влади;
 2) Обсяг обмежень інформаційних прав суддів, які сьогодні передбачені в чинному
законодавстві, хоч і не узгоджені з положеннями КУпАП, однак в повній мірі виконують
покладені на них функції в антикорупційному механізмі;
 3) Передбачені чинним законодавством обмеження інформаційних прав суддів є занадто
лояльними й потребують перегляду, зокрема, суддям має бути заборонено
використовувати будь-яку інформацію, навіть інформацію з відкритим доступом,
оскільки це може викликати сумніви в їх доброчесності, відкриває шлях до корупції та
знижує рівень суспільної довіри до судової системи в цілому;
 4) Інша відповідь ______________________________________________.
22.
На Вашу думку, чи потребує удосконалення ст. 172-8 КУпАП, що передбачає
адміністративну відповідальність суддів за незаконне використання інформації, що стала відома
їм у зв'язку з виконанням службових повноважень?
 1) Дана стаття сформульована чітко, лаконічно, зрозуміло, а її застосування на практиці не
викликає жодних суперечностей;
 2) Дана стаття відіграє особливу роль в системі превентивних антикорупційних механізмів,
однак деякі її положення є суперечливими й потребують доопрацювання та перегляду.
При цьому, в першу чергу, необхідно:
 а) в примітці до даної статті закріпити чітке та зрозуміле визначення терміну
«використання інформації»;
 б) поширити вимоги цієї статті також на випадки незаконного використання суддею
інформації для задоволення інтересів членів своєї сім’ї;
 в) поширити вимоги цієї статті не лише на осіб, які уповноважені на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, але також на осіб, які припинили
виконання зазначених функцій;
 г) передбачити більш суворі адміністративні санкції за повторне вчинення особою дій,
спрямованих на незаконне використання інформації, що стала їй відома у зв'язку з
виконанням службових повноважень;
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 д) інше _________________________________________________.
 3) Практика реалізації положень даної статті свідчить про її низький профілактичний
потенціал, а тому більш доцільним є її виключення з КУпАП.
 4) Інша відповідь ______________________________________________.
23.
Які з перерахованих нижче суб’єктів, на Вашу думку, мають бути уповноважені
складати протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією?
 1) Уповноважені особи Національної поліції;
 2) Уповноважені особи Служби безпеки України;
 3) Уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання корупції;
 4) Уповноважені особи Національного антикорупційного бюро України;
 5) Прокурори;
 6) Інші суб’єкти ______________________________________________.
24.
Як Ви можете оцінити норми КУпАП, що визначають строки порушення справ про
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, та притягнення правопорушників до
відповідальності?
 1) КУпАП чітко та зрозуміло визначає строки порушення справ про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією, та притягнення правопорушників до
відповідальності, а самі строки є оптимальними, розумними та достатньо виваженими;
 2) Незважаючи на те, що КУпАП встановлює чіткі та оптимальні строки порушення справ
про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, та притягнення
правопорушників до відповідальності, механізм їх практичного застосування
характеризується певними недоліками;
 3) Вже давно назріла необхідність перегляду деяких норм КУпАП з метою більш чіткого
правого регулювання строків порушення справ про адміністративні правопорушення,
пов’язані з корупцією, та притягнення правопорушників до відповідальності. При цьому,
в першу чергу, необхідно:
 а) в КУпАП необхідно передбачити більш тривалі строки накладення
адміністративних стягнень за вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією;
 б) в КУпАП необхідно передбачити можливість зупинення перебігу строків
накладення адміністративного стягнення;
 в) в КУпАП необхідно чітко визначити строки складання протоколу про
адміністративне правопорушення;
 г) інше _________________________________________________.
 4) Інша відповідь ______________________________________________.
25.
На Вашу думку, чи доцільним є застосування адміністративного затримання особи під
час документування адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією?
 1) Так, оскільки дана категорія справ характеризується підвищеним рівнем суспільної
небезпечності й застосування адміністративного затримання досить часто виступає як
єдиний ефективний захід забезпечення провадження;
 2) Ні, оскільки специфіка адміністративного розслідування даної категорії справ свідчить про
неефективність, недоцільність та недоречність застосування адміністративного
затримання;
 3) Інша відповідь ______________________________________________.
26.
На Вашу думку, на які з перерахованих нижче заходів доцільно поширювати правила
суддівського імунітету?
 1) Адміністративне затримання;
 2) Доставлення;
 3) Привід;
 4) Особистий огляд;
 5) Огляд речей, документів, транспортних засобів;
 6) Вилучення речей та документів;
 7) Вилучення посвідчення водія;
 8) Тимчасове затримання транспортного засобу;
 9) Відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими і маломірними
суднами та їх огляд на стан сп'яніння;
 10) Правила суддівського імунітету не повинні поширюватися на жоден захід забезпечення
адміністративного провадження;
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 11) Інша відповідь _____________________________________________.
27.
На Вашу думку, до якого органу необхідно надсилати протокол та інші матеріали у
випадку, якщо адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, було вичинене суддею?
 1) У випадку вчинення суддею адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією,
протокол та інші матеріали за загальним правилом необхідно надсилати до місцевого
загального суду за місцем вчинення корупційного правопорушення;
 2) З метою забезпечення об’єктивного та неупередженого розгляду і вирішення справ про
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, які були вчинені суддями,
протокол разом з іншими матеріалами необхідно надсилати до суду вищої інстанції для
визначення підсудності;
 3) Протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, вчинене суддею, та
інші матеріали справи необхідно надсилати для розгляду до Верховного Суду України;
 4) У випадку вчинення суддею адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією,
протокол та інші матеріали необхідно надсилати до Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України (щодо суддів місцевих та апеляційних судів) або до Вищої ради юстиції (щодо
суддів вищих спеціалізованих судів та суддів Верховного Суду України);
 5) Інша відповідь ______________________________________________.
28.
На Вашу думку, до повноважень якого органу необхідно віднести розгляд і вирішення
справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, вчинені суддями?
 1) Всі справи про адміністративні правопорушення, незалежно від суб’єктів їх учинення,
мають бути віднесені до підвідомчості відповідних районних, районних у місті, міських
чи міськрайонних судів;
 2) Якщо правопорушення, пов’язане з корупцією, вчинив суддя, то розгляд такої справи не
може бути віднесено до компетенції районного, районного в місті, міського чи
міськрайонного суду, в якому такий суддя працює;
 3) Районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд не може розглядати та
вирішувати справи про будь-які правопорушення, вчиненні суддею, що працює в такому
суді;
 4) Інша відповідь ______________________________________________.
29.
Як Ви можете оцінити ефективність застосування такого заходу адміністративного
примусу, як привід особи, що ухиляється від явки за викликом при розгляді справ про
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, вчиненні суддями?
 1) КУпАП досить чітко та вичерпно регулює всі питання, пов’язані із застосуванням приводу,
а тому відсутня необхідність в його кардинальному вдосконаленні;
 2) Законодавчі норми, які регулюють порядок здійснення приводу у справах про
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, вчиненні суддями, є
недосконалими, а тому потребують перегляду та уточнення. Зокрема, доцільно:
 а) розширити перелік способів повідомлення особи про розгляд справи, зокрема,
передбачити можливість надіслання повідомлення поштою, електронною поштою
чи факсимільним зв'язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою тощо;
 б) законодавчо закріпити можливість здійснення виклику особи, яка притягується до
адміністративної відповідальності, через інших осіб, наприклад, членів сім’ї, які
спільно з нею проживають, житлово-комунальні організації, адміністрацію
підприємства, установи організації за місцем роботи тощо;
 в) в законодавчому порядку чітко визначити форми підтвердження отримання особою
повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом (наприклад,
підпис особи, відеозапис, пояснення інших осіб тощо);
 г) в законодавчому порядку визначити перелік поважних причин, які
унеможливлюють прибуття особи на виклик, що суттєво скоротить кількість
випадків зловживань у цій сфері;
 д) закріпити в КУпАП визначення приводу як примусового процесуального заходу,
чітко сформулювати підстави його застосування, визначити категорії осіб, до яких
він застосовується і до яких, навпаки, забороняється його застосування, детально
прописати порядок його застосування та інші питання;
 е) інше _________________________________________________.
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 3) Застосування даного примусового заходу порушує принцип недоторканності суддів, а тому
в законодавчому порядку необхідно передбачити заборону застосовувати привід у
справах про адміністративні правопорушення, вчиненні суддями;
 4) На сьогодні привід не виконує покладених на нього функцій, а саме, не забезпечує
обов’язкову присутність осіб при розгляді справ про адміністративні правопорушення,
пов’язані з корупцією, а тому його необхідно скасувати;
 5) Інша відповідь ______________________________________________.
30.
На Вашу думку, чи доцільним є законодавче закріплення можливості розгляду справ
про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, за відсутності особи, яка
притягується до відповідальності, у випадку її ухилення від явки за викликом?
 1) Ні, оскільки законодавець передбачає обов’язкову участь особи при розгляді найбільш
складних категорій адміністративних правопорушень і відсутність особи в цих випадках
може суттєво вплинути на повноту та об’єктивність такого розгляду;
 2) Так, але лише при розгляді деяких категорій справ, у тому числі, справ про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією;
 3) Так, в законодавчому порядку необхідно передбачити можливість розгляду всіх без
винятку справ про адміністративні правопорушення за відсутності особи, яка
притягується до відповідальності, у випадку її ухилення від явки за викликом;
 4) Інша відповідь ______________________________________________.
31.
На Вашу думку, де найбільш доцільно розглядати справи про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією?
 1) Справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, необхідно розглядати
за місцем їх учинення;
 2) Справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, необхідно розглядати
за місцем проживання правопорушника;
 3) Справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, необхідно розглядати
за місцем безпосереднього виконання особою функцій держави чи місцевого
самоврядування;
 4) Інша відповідь ______________________________________________.
32.
На Вашу думку, які заходи необхідно вжити з метою вдосконалення підготовчого етапу
розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією?
 1) Сьогодні КУпАП досить детально регулює підготовчий етап розгляду справ про
адміністративні правопорушення, а тому немає необхідності в його додатковому
процесуальному регулюванні;
 2) Більшість процесуальних норм, які регулюють порядок підготовки справи про
адміністративне правопорушення до розгляду, є недосконалими, що створює передумови
для різного роду зловживань. У зв’язку з цим, необхідно:
 а) обмежити право суду на перенесення часу розгляду справи у випадках, якщо особу,
яка притягується до адміністративної відповідальності не було повідомлено про
час і місце розгляду справи, або якщо така особа з поважних причин не може
з’явитися на розгляд;
 б) обмежити право суду на повернення для доопрацювання протоколу та інших
матеріалів у випадку їх неналежного оформлення, зокрема, встановити, що таке
повернення допускається лише у випадках наявності суттєвих недоліків, які
перешкоджають належному розгляду справи та прийняттю обґрунтованого
рішення;
 в) покласти на суд обов’язок у випадку повернення протоколу та інших матеріалів
справи на доопрацювання чітко визначити, які саме недоліки необхідно усунути,
яким способом і в який строк.
 г) визначити механізм контролю за поверненням доопрацьованих матеріалів;
 д) інше _________________________________________________.
 3) Інша відповідь ______________________________________________.
33.
На Вашу думку, які заходи необхідно вжити з метою вдосконалення процедури
розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією?
 1) Сьогодні КУпАП досить детально регулює процедуру розгляду справ про адміністративні
правопорушення, а тому немає необхідності в її додатковому процесуальному
регулюванні;
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 2) Більшість процесуальних норм, які регулюють процедуру розгляду справ про
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, є недосконалими, що створює
передумови для різного роду зловживань. У зв’язку з цим, необхідно:
 а) законодавчо закріпити право суду на перенесення часу розгляду справи у випадках,
якщо особу, яка притягується до адміністративної відповідальності не було
повідомлено про час і місце розгляду справи, або якщо така особа з поважних
причин не може з’явитися на розгляд;
 б) законодавчо закріпити право суду на повернення для доопрацювання протоколу та
інших матеріалів у випадку їх неналежного оформлення не лише на стадії
підготовки справи до розгляду, але також і на стадії її безпосереднього розгляду;
 в) виключити з КУпАП положення, що передбачає обов’язкову участь прокурора при
розгляді справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією як
такі, що не відповідають ані антикорупційному законодавству, ані новому Закону
України «Про прокуратуру»;
 г) законодавчо встановити заборону звільнення від адміністративної відповідальності
у зв’язку із малозначністю правопорушення, а також у зв’язку із передачею
матеріалів на розгляд громадської організації або трудового колективу у всіх
випадках вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією;
 д) інше _________________________________________________.
 3) Інша відповідь ______________________________________________.
34.
На Вашу думку, чи доцільно відсторонювати від посади суддів, щодо яких було
складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією,
або винесено постанову про накладення стягнення за таке правопорушення?
 1) Ні, оскільки Закон України «Про судоустрій і статус суддів» передбачає відсторонення від
посади суддів лише у зв’язку з їх притягненням до кримінальної відповідальності;
 2) Так, оскільки і Закон України «Про судоустрій і статус суддів», і Закон України «Про
запобігання корупції» чітко визначають правові підстави для застосування відсторонення
судді у зазначених випадках;
 3) Відсторонення суддів від посади в зазначених випадках є доцільним, однак з метою його
застосування необхідно узгодити між собою антикорупційне законодавство та Закон
України «Про судоустрій і статус суддів» (в частині суддівської недоторканності);
 4) Інша відповідь ______________________________________________.
35.
На Вашу думку, які проблеми виникають підчас притягнення суддів до
адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією?
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________
36.
На Вашу думку, які заходи необхідно вжити з метою підвищення ефективності
інституту адміністративної відповідальності суддів за правопорушення, пов’язані з корупцією?
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________
ЩИРО ДЯКУЄМО ЗА ДОПОМОГУ
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Додаток Д
ЗВЕДЕНІ ДАНІ
результатів соціологічного опитування фахівців у галузі права з питань удосконалення інституту
адміністративної відповідальності суддів за правопорушення, пов’язані з корупцією, проведеного
в рамках дисертаційного дослідження на тему «Адміністративна відповідальність суддів за
правопорушення, пов’язані з корупцією»
Всього опитано 400 фахівців у галузі права
№
з/п
1

2

3

4

5

Питання

Кількість
осіб

Питома
вага у %

Як Ви оцінюєте рівень корупції в судах?
Як масштабне явище, що становить загрозу національній безпеці країни
313
78
Рівень корупції в судах є значним, однак не більшим, ніж в інших
63
16
органах державної влади
Проблема корумпованості судової системи на разі є значно
23
6
перебільшеною
Інша відповідь
1
0
Що Вам відомо про корупцію в судах?
Корумпованими є практично всі представники судової системи
323
81
Корумпованими є більшість представників судової системи
75
19
Корумпованою є лише незначна кількість представників судової
1
0
системи
Випадки корупції в судах мають поодинокий, епізодичний характер
0
0
Інша відповідь
1
0
Як Ви ставитесь до випадків вчинення корупційних правопорушень представниками
судової системи?
Це найбільш прийнятний, надійний та оптимальний шлях вирішення
335
84
проблеми в суді
Це найбільш економічно обґрунтований та ефективний, шлях
245
61
вирішення питання в суді
Це єдино можливий шлях вирішення питання в суді
137
34
Це найбільш поширений шлях вирішення питання в суді
315
79
Це неприйнятний шлях вирішення питання в суді
61
15
Я абсолютно нейтрально відношусь до випадків вчинення корупційних
51
13
правопорушень представниками судової системи
Я сприймаю випадки вчинення корупційних правопорушень
143
36
представниками судової системи як звичне явище
Інша відповідь
37
9
Чи відомі Вам випадки вчинення корупційних правопорушень представниками судової
системи?
Я особисто давав (пропонував) неправомірну вигоду за позитивне
137
34
вирішення питання в суді
Я особисто приймав (вимагав) неправомірну вигоду від учасника
1
0
судового процесу
Мені з достовірних джерел відомі випадки вчинення корупційних
267
67
правопорушень представниками судової системи
Мені не відомі випадки вчинення корупційних правопорушень
103
26
представниками судової системи
Інша відповідь
28
7
Що, на Вашу думку, є основними причинами поширення корупції в судовій системі
Недоліки чинного законодавства, що дають можливість суддям по
273
68
різному трактувати одні й ті ж норми закону

258

6

7

8

9

10

11

Недоліки діяльності органів, які покликані вести боротьбу з корупцією
265
66
Специфіка суддівської недоторканості, що значно ускладнює процедуру
235
59
притягнення суддів до відповідальності, і, як наслідок, тотальна
безкарність су
Прагнення представників судової системи до незаконного особистого
335
84
збагачення
Сприйняття громадянами корупції як звичного явища і, як наслідок, її
211
53
тотальне поширення в усіх сферах суспільного життя
Низький рівень фінансового, матеріально-технічного, ресурсного та
288
72
іншого забезпечення представників судової системи
Інша відповідь
45
11
Як Ви оцінюєте діяльність органів державної влади у сфері протидії корупції в судах?
органи державної влади докладають всіх зусиль з метою протидії
21
5
корупції і досягають у цьому напрямі відчутних позитивних зрушень
більшість антикорупційних заходів, які проводяться в країні, має
71
18
популістичний характер, а тому не дає відчутних позитивних
результатів
органи влади на всіх рівнях докладають не достатньо зусиль для
255
64
боротьби з корупцією в судах
Інша відповідь
13
3
На які з перерахованих нижче органів державної влади, на Вашу думку, має бути
покладено основний тягар боротьби з корупцією в органах судової влади?
На Президента України
237
59
На Верховну Раду України
129
32
На Кабінет Міністрів України
151
38
На саму судову систему
191
48
На правоохоронні органи
267
67
На спеціально створені органи (антикорупційне агентство, національне
355
89
антикорупційне бюро тощо)
На громадськість, у тому числі ЗМІ
137
34
Жоден із перерахованих вище органів неспроможний достатньо
157
39
ефективно протидіяти корупції в судовій системі, а тому з цією метою
необхідно створити спеціальний орган
Інша відповідь
33
8
Як Ви можете оцінити свою обізнаність з положеннями антикорупційного законодавства,
специфікою антикорупційної діяльності правоохоронних органів, метою й спрямованістю
спеціальних антикорупційних заходів?
Добре обізнаний
149
37
Обізнаний в достатній для власних потреб мірі
235
59
Погано обізнаний
15
4
Не обізнаний взагалі
1
0
Інша відповідь
0
0
Чи готові Ви захищати свої права у випадку виникнення корупційної ситуації?
так, в повній мірі і всіма можливими способами
51
13
тільки якщо буду впевнений в тому, що ситуація вирішиться на мою
217
54
користь
ні, оскільки вважаю таку справу безперспективною
109
27
Інша відповідь
23
6
Який спосіб захисту від корупції в органах судової влади є для Вас найбільш прийнятним?
звернення до голови суду
13
3
звернення до правоохоронних органів
333
83
звернення до спеціально створених органів (антикорупційного
227
57
агентства, національного антикорупційного бюро тощо)
звернення до ЗМІ
131
33
Інша відповідь
52
13
Як Ви оцінюєте співвідношення суддівської незалежності та адміністративної
відповідальності суддів?

259

12

13

14

Посилення адміністративної відповідальності суддів, а також
23
6
скасування
встановлених
чинним
законодавством
гарантій
недоторканості суддів при притягненні їх до адміністративної
відповідальності слід розцінювати як невиправдане обмеження
суддівської незалежності
Ці інститути є взаємозалежними й такими, що у своїй сукупності
101
25
сприяють
створенню
незаангажованого,
неупередженого
та
справедливого правосуддя
Адміністративна відповідальність суддів є дієвим засобом боротьби з
267
67
суддівською вседозволеністю і безкарністю
Інша відповідь
9
2
На Вашу думку, яку роль у функціонуванні судової гілки влади відіграє суддівський
імунітет?
Суддівський імунітет є однією з основних гарантій забезпечення
23
6
незалежності суддів, а тому його гарантії необхідно посилити
Законодавчі норми, які закріплюють суддівський імунітет, є
201
50
недосконалими, а тому потребують суттєвого перегляду
Через значну кількість зловживань суддівський імунітет на сьогодні
169
42
перетворився на невиправданий привілей
Інша відповідь
7
2
Як Ви можете оцінити ефективність існуючого на сьогодні інституту дисциплінарної
відповідальності суддів?
Він дозволяє дисциплінарним органам накладати на суддів більш суворі
29
7
дисциплінарні стягнення, які явно не відповідають характеру та
тяжкості вчиненого проступку
Він дозволяє дисциплінарним органам ставитися занадто лояльно до
61
15
суддів при притягненні їх до дисциплінарної відповідальності
Він є вибірковим і таким, що дозволяє застосовувати до суддів різні
307
77
санкції за однакові проступки
Інша відповідь
3
1
На Вашу думку, які основні недоліки характерні для сучасної системи нормативноправових актів, спрямованих на підвищення ефективності заходів адміністративної
відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, а також на протидію корупції
в судовій гілці влади?
Більшість із таких актів мають декларативний характер, а тому не
285
71
можуть зупинити масштабний розвиток корупції
Більшість із таких актів прийняті в умовах відсутності адекватної
263
66
сучасним тенденціям розвитку корупції та єдиної для всіх публічних
інститутів концепції антикорупційної діяльності, а тому мають
хаотичний і суперечливий характер
Більшість із таких актів не підкріплена ефективними та достатніми
301
75
захисними механізмами, в тому числі, заходами адміністративної
відповідальності за їх порушення
Нечіткість та суперечливість спеціальної термінології, що дає підстави
367
92
застосовувати неадекватні вчиненому правопорушенню заходи впливу,
або ж взагалі уникати відповідальності за корупційні діяння
Невідповідність заходів адміністративної відповідальності за
343
86
правопорушення, пов’язані з корупцією, суспільній небезпеці даної
категорії проступків
Наявність численних недоліків та прогалин в процедурі притягнення
243
61
правопорушників
до
адміністративної
відповідальності
за
правопорушення, пов’язані з корупцією, що в багатьох випадках
дозволяє їм уникати справедливого покарання
Обмежені можливості громадськості у сфері протидії корупції в судовій
345
86
гілці влади
Взаємна порука суддів, що унеможливлює ефективну реалізацію
369
92
більшості антикорупційних механізмів
Інша відповідь
67
17
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На Вашу думку, чи охоплює диспозиція ст. 172-4 КУпАП (Порушення обмежень щодо
сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності) всі види правообмежень, які
встановлені для суддів спеціальним законодавством?
Так, диспозиція ст. 172-4 КУпАП охоплює всі види правообмежень, які
49
12
встановлені для суддів спеціальним законодавством
Ні, диспозиція ст. 172-4 КУпАП охоплює не всі види правообмежень,
311
78
які встановлені для суддів, а тому має бути розширена та приведена у
відповідність до спеціального законодавства
Хоча диспозиція ст. 172-4 КУпАП охоплює не всі види правообмежень,
39
10
які встановлені для суддів спеціальним законодавством, однак
розширювати та доповнювати її наразі немає підстав (не доцільно)
Інша відповідь
1
0
На Вашу думку, у який саме спосіб можна усунути такий недолік правозастосовної
практики, як неоднозначне трактування правообмежень, що встановлені для суддів та
інших категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави?
Чинне законодавство містить досить вичерпне пояснення всіх
9
2
правообмежень, які встановлені для суддів та інших категорій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави, а тому жодних проблем
при їх трактуванні на практиці не виникає
Терміни, що використовуються при встановленні правообмежень для
61
15
суддів та інших категорій осіб, уповноважених на виконання функцій
держави, мають бути офіційно закріплені у відповідних спеціальних
законодавчих актах
Терміни, що використовуються при встановленні правообмежень для
319
80
суддів та інших категорій осіб, уповноважених на виконання функцій
держави, мають бути офіційно закріплені в Законі України «Про
запобігання корупції»
Інша відповідь
11
3
На Вашу думку, чи охоплює зміст ст. 172-5 КУпАП (Порушення встановлених законом
обмежень щодо одержання подарунків) також і порушення порядку одержання
подарунків?
Ні, дослівний аналіз назви статті та її зміст свідчать про те, що вона
15
4
поширюються лише на випадки порушення суддею обмежень щодо
одержання подарунків
Так, розширене тлумачення змісту даної статті свідчить про те, що вона
105
26
поширюється і на порушення суддею обмежень щодо одержання
подарунків, і на порушення ним порядку їх одержання
За своїм призначенням дана стаття повинна поширюватись і на
279
70
порушення суддею обмежень щодо одержання подарунків, і на
порушення ним порядку їх одержання, а тому до неї необхідно внести
відповідні зміни
Інша відповідь
1
0
Як Ви можете оцінити інститут фінансового контролю, який закріплений в Законі
України «Про запобігання корупції»?
Більшість його норм є неконституційними, оскільки передбачають
9
2
незаконне втручання в особисте життя особи
У цілому цей інститут має значний антикорупційний потенціал, але
63
16
деякі його норми потребують уточнення
Встановлення суворого контролю за фінансовим становищем
323
81
професійних суддів на сьогодні є одним із найбільш перспективних
напрямів попередження та протидії корупції в судовій системі
Інша відповідь
5
1
Як Ви можете оцінити ефективність інституту фінансового контролю за діяльністю
суддів?
Даний інститут є досить прогресивним та ефективним, а його норми
95
24
прописані чітко, зрозуміло і не викликають особливих нарікань на
практиці
Даний інститут займає провідне місце в системі превентивних
285
71
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антикорупційних механізмів, однак деякі з його положень потребують
доопрацювання та перегляду. При цьому удосконалення, в першу чергу,
потребують:
а) законодавчі норми, що встановлюють обов’язок суддів, які
305
76
припиняють діяльність на посаді судді, подавати декларації за період,
не охоплений раніше поданими деклараціями, в частині чіткого
встановлення строків подання таких декларацій
б) законодавчі норми, що покладають на суддів обов’язок обов’язкового
331
83
повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банкунерезидента членами його сім’ї
в) законодавчі норми, що встановлюють відповідальність за
317
79
неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття
валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни
у майновому стані в частині обов’язкового врахування відсутності
поважних на те причин
г) законодавчі норми, якими передбачена відповідальність суддів за
269
67
подання завідомо недостовірних відомостей у декларації в частині
встановлення посиленої відповідальності за повторне вчинення таких
дій
д) інше
43
11
Даний інститут зарекомендував себе як неефективний та
9
2
забюрократизований, а тому більш доцільною є його ліквідація
Інша відповідь
11
3
Як Ви можете оцінити ефективність інституту врегулювання конфлікту інтересів в
діяльності суддів?
Даний інститут є досить прогресивним та ефективним, а його норми
55
14
прописані чітко, зрозуміло і не викликають особливих нарікань на
практиці
Даний інститут займає провідне місце в системі превентивних
325
81
антикорупційних механізмів, однак деякі з його положень потребують
доопрацювання та перегляду, зокрема, в частині:
а) обов’язкового законодавчого закріплення письмової форми
269
67
повідомлення про наявність в особи конфлікту інтересів, яка дозволяє
більш ефективно відреагувати на кожен факт виникнення конфлікту
інтересів, а також слугує додатковою гарантією захисту особи від
неправомірного обвинувачення в приховуванні зазначених фактів
б) законодавчого закріплення положення про звільнення особи від
243
61
відповідальності за неповідомлення у встановлених законом випадках
та порядку про наявність реального конфлікту інтересів за умови
наявності для цього поважних причин
в) законодавчого закріплення положення про звільнення судді від
221
55
відповідальності у випадку завчасного повідомлення Ради суддів
України про наявність конфлікту інтересів
г) інше
51
13
Даний інститут зарекомендував себе як неефективний та
3
1
забюрократизований, а тому більш доцільною є його ліквідація
Інша відповідь
17
4
Як Ви можете оцінити встановлені Законами України «Про запобігання корупції» та «Про
судоустрій і статус суддів» обмеження інформаційних прав суддів?
Обсяг обмежень інформаційних прав суддів, які сьогодні передбачені в
29
7
чинному законодавстві, є абсолютно адекватним і таким, що відповідає
загальним засадам протидії корупції в судовій гілці влади
Обсяг обмежень інформаційних прав суддів, які сьогодні передбачені в
31
8
чинному законодавстві, хоч і не узгоджені з положеннями КУпАП,
однак в повній мірі виконують покладені на них функції в
антикорупційному механізмі
Передбачені чинним законодавством обмеження інформаційних прав
340
85
суддів є занадто лояльними й потребують перегляду, зокрема, суддям
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має бути заборонено використовувати будь-яку інформацію, навіть
інформацію з відкритим доступом, оскільки це може викликати сумніви
в їх доброчесності, відкриває шлях до корупції та знижує рівень
суспільної довіри до судової системи в цілому
Інша відповідь
0
0
На Вашу думку, чи потребує удосконалення ст. 172-8 КУпАП, що передбачає
адміністративну відповідальність суддів за незаконне використання інформації, що стала
відома їм у зв'язку з виконанням службових повноважень?
Дана стаття сформульована чітко, лаконічно, зрозуміло, а її
105
26
застосування на практиці не викликає жодних суперечностей
Дана стаття відіграє особливу роль в системі превентивних
271
68
антикорупційних механізмів, однак деякі її положення є суперечливими
й потребують доопрацювання та перегляду. При цьому, в першу чергу,
необхідно:
а) в примітці до даної статті закріпити чітке та зрозуміле визначення
321
80
терміну «використання інформації»
б) поширити вимоги цієї статті також на випадки незаконного
265
66
використання суддею інформації для задоволення інтересів членів своєї
сім’ї
в) поширити вимоги цієї статті не лише на осіб, які уповноважені на
175
44
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, але також
на осіб, які припинили виконання зазначених функцій
г) передбачити більш суворі адміністративні санкції за повторне
307
77
вчинення особою дій, спрямованих на незаконне використання
інформації, що стала їй відома у зв'язку з виконанням службових
повноважень
д) інше
33
8
Практика реалізації положень даної статті свідчить про її низький
9
2
профілактичний потенціал, а тому більш доцільним є її виключення з
КУпАП
Інша відповідь
15
4
Які з перерахованих нижче суб’єктів, на Вашу думку, мають бути уповноважені складати
протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією?
Уповноважені особи Національної поліції
355
89
Уповноважені особи Служби безпеки України
297
74
Уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання
367
92
корупції
Уповноважені особи Національного антикорупційного бюро України
241
60
Прокурори
209
52
Інші суб’єкти
51
13
Як Ви можете оцінити норми КУпАП, що визначають строки порушення справ про
адміністративні
правопорушення,
пов’язані
з
корупцією,
та
притягнення
правопорушників до відповідальності?
КУпАП чітко та зрозуміло визначає строки порушення справ про
21
5
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, та
притягнення правопорушників до відповідальності, а самі строки є
оптимальними, розумними та достатньо виваженими
Незважаючи на те, що КУпАП встановлює чіткі та оптимальні строки
77
19
порушення справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з
корупцією, та притягнення правопорушників до відповідальності,
механізм їх практичного застосування характеризується певними
недоліками
Вже давно назріла необхідність перегляду деяких норм КУпАП з метою
279
70
більш чіткого правого регулювання строків порушення справ про
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, та
притягнення правопорушників до відповідальності. При цьому, в першу
чергу, необхідно:
а) в КУпАП необхідно передбачити більш тривалі строки накладення
39
60
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25

26

27

28

адміністративних стягнень за вчинення правопорушень, пов’язаних з
корупцією
б) в КУпАП необхідно передбачити можливість зупинення перебігу
323
81
строків накладення адміністративного стягнення
в) в КУпАП необхідно чітко визначити строки складання протоколу про
165
41
адміністративне правопорушення
г) інше
33
8
Інша відповідь
23
6
На Вашу думку, чи доцільним є застосування адміністративного затримання особи під час
документування адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією?
Так, оскільки дана категорія справ характеризується підвищеним рівнем
45
11
суспільної небезпечності й застосування адміністративного затримання
досить часто виступає як єдиний ефективний захід забезпечення
провадження
Ні, оскільки специфіка адміністративного розслідування даної категорії
328
82
справ свідчить про неефективність, недоцільність та недоречність
застосування адміністративного затримання
Інша відповідь
27
7
На Вашу думку, на які з перерахованих нижче заходів доцільно поширювати правила
суддівського імунітету?
Адміністративне затримання
361
90
Доставлення
347
87
Привід
335
84
Особистий огляд
365
91
Огляд речей, документів, транспортних засобів
353
88
Вилучення речей та документів
349
87
Вилучення посвідчення водія
47
12
Тимчасове затримання транспортного засобу
155
39
Відсторонення водіїв від керування транспортними засобами,
57
14
річковими і маломірними суднами та їх огляд на стан сп'яніння
Правила суддівського імунітету не повинні поширюватися на жоден
165
41
захід забезпечення адміністративного провадження
Інша відповідь
55
14
На Вашу думку, до якого органу необхідно надсилати протокол та інші матеріали у
випадку, якщо адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, було вичинене
суддею?
У випадку вчинення суддею адміністративного правопорушення,
37
9
пов’язаного з корупцією, протокол та інші матеріали за загальним
правилом необхідно надсилати до місцевого загального суду за місцем
вчинення корупційного правопорушення
З метою забезпечення об’єктивного та неупередженого розгляду і
311
78
вирішення справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з
корупцією, які були вчинені суддями, протокол разом з іншими
матеріалами необхідно надсилати до суду вищої інстанції для
визначення підсудності
Протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією,
9
2
вчинене суддею, та інші матеріали справи необхідно надсилати для
розгляду до Верховного Суду України
У випадку вчинення суддею адміністративного правопорушення,
4
1
пов’язаного з корупцією, протокол та інші матеріали необхідно
надсилати до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (щодо
суддів місцевих та апеляційних судів) або до Вищої ради юстиції (щодо
суддів вищих спеціалізованих судів та суддів Верховного Суду
України)
Інша відповідь
39
10
На Вашу думку, до повноважень якого органу необхідно віднести розгляд і вирішення
справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, вчинені суддями?
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29

30

Всі справи про адміністративні правопорушення, незалежно від
9
2
суб’єктів їх учинення, мають бути віднесені до підвідомчості
відповідних районних, районних у місті, міських чи міськрайонних
судів
Якщо правопорушення, пов’язане з корупцією, вчинив суддя, то
35
9
розгляд такої справи не може бути віднесено до компетенції районного,
районного в місті, міського чи міськрайонного суду, в якому такий
суддя працює
Районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд не може
355
89
розглядати та вирішувати справи про будь-які правопорушення,
вчиненні суддею, що працює в такому суді
Інша відповідь
1
0
Як Ви можете оцінити ефективність застосування такого заходу адміністративного
примусу, як привід особи, що ухиляється від явки за викликом при розгляді справ про
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, вчиненні суддями?
КУпАП досить чітко та вичерпно регулює всі питання, пов’язані із
25
6
застосуванням приводу, а тому відсутня необхідність в його
кардинальному вдосконаленні
Законодавчі норми, які регулюють порядок здійснення приводу у
331
83
справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією,
вчиненні суддями, є недосконалими, а тому потребують перегляду та
уточнення. Зокрема, доцільно:
а) розширити перелік способів повідомлення особи про розгляд справи,
315
78
зокрема, передбачити можливість надіслання повідомлення поштою,
електронною поштою чи факсимільним зв'язком, здійснення виклику по
телефону або телеграмою тощо
б) законодавчо закріпити можливість здійснення виклику особи, яка
253
63
притягується до адміністративної відповідальності, через інших осіб,
наприклад, членів сім’ї, які спільно з нею проживають, житловокомунальні організації, адміністрацію підприємства, установи
організації за місцем роботи тощо
в) в законодавчому порядку чітко визначити форми підтвердження
274
69
отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом
іншим шляхом (наприклад, підпис особи, відеозапис, пояснення інших
осіб тощо)
г) в законодавчому порядку визначити перелік поважних причин, які
211
53
унеможливлюють прибуття особи на виклик, що суттєво скоротить
кількість випадків зловживань у цій сфері
д) закріпити в КУпАП визначення приводу як примусового
361
90
процесуального заходу, чітко сформулювати підстави його
застосування, визначити категорії осіб, до яких він застосовується і до
яких, навпаки, забороняється його застосування, детально прописати
порядок його застосування та інші питання;
е) інше
43
11
Застосування даного примусового заходу порушує принцип
23
6
недоторканності суддів, а тому в законодавчому порядку необхідно
передбачити заборону застосовувати привід у справах про
адміністративні правопорушення, вчиненні суддями
На сьогодні привід не виконує покладених на нього функцій, а саме, не
12
3
забезпечує обов’язкову присутність осіб при розгляді справ про
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, а тому його
необхідно скасувати
Інша відповідь
9
2
На Вашу думку, чи доцільним є законодавче закріплення можливості розгляду справ про
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, за відсутності особи, яка
притягується до відповідальності, у випадку її ухилення від явки за викликом?
Ні, оскільки законодавець передбачає обов’язкову участь особи при
145
36
розгляді найбільш складних категорій адміністративних правопорушень
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і відсутність особи в цих випадках може суттєво вплинути на повноту
та об’єктивність такого розгляду
Так, але лише при розгляді деяких категорій справ, у тому числі, справ
235
59
про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією
Так, в законодавчому порядку необхідно передбачити можливість
7
2
розгляду всіх без винятку справ про адміністративні правопорушення за
відсутності особи, яка притягується до відповідальності, у випадку її
ухилення від явки за викликом
Інша відповідь
13
3
На Вашу думку, де найбільш доцільно розглядати справи про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією?
Справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією,
145
36
необхідно розглядати за місцем їх учинення
Справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією,
1
0
необхідно розглядати за місцем проживання правопорушника
Справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією,
211
53
необхідно розглядати за місцем безпосереднього виконання особою
функцій держави чи місцевого самоврядування
Інша відповідь
43
11
На Вашу думку, які заходи необхідно вжити з метою вдосконалення підготовчого етапу
розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією?
Сьогодні КУпАП досить детально регулює підготовчий етап розгляду
45
11
справ про адміністративні правопорушення, а тому немає необхідності
в його додатковому процесуальному регулюванні
Більшість процесуальних норм, які регулюють порядок підготовки
335
84
справи про адміністративне правопорушення до розгляду, є
недосконалими, що створює передумови для різного роду зловживань.
У зв’язку з цим, необхідно:
а) обмежити право суду на перенесення часу розгляду справи у
209
52
випадках, якщо особу, яка притягується до адміністративної
відповідальності не було повідомлено про час і місце розгляду справи,
або якщо така особа з поважних причин не може з’явитися на розгляд
б) обмежити право суду на повернення для доопрацювання протоколу
187
47
та інших матеріалів у випадку їх неналежного оформлення, зокрема,
встановити, що таке повернення допускається лише у випадках
наявності суттєвих недоліків, які перешкоджають належному розгляду
справи та прийняттю обґрунтованого рішення
в) покласти на суд обов’язок у випадку повернення протоколу та інших
271
68
матеріалів справи на доопрацювання чітко визначити, які саме недоліки
необхідно усунути, яким способом і в який строк
г) визначити механізм контролю за поверненням доопрацьованих
285
71
матеріалів
д) інше
61
15
Інша відповідь
20
5
На Вашу думку, які заходи необхідно вжити з метою вдосконалення процедури розгляду
справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією?
Сьогодні КУпАП досить детально регулює процедуру розгляду справ
61
16
про адміністративні правопорушення, а тому немає необхідності в її
додатковому процесуальному регулюванні
Більшість процесуальних норм, які регулюють процедуру розгляду
307
77
справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, є
недосконалими, що створює передумови для різного роду зловживань.
У зв’язку з цим, необхідно:
а) законодавчо закріпити право суду на перенесення часу розгляду
203
51
справи у випадках, якщо особу, яка притягується до адміністративної
відповідальності не було повідомлено про час і місце розгляду справи,
або якщо така особа з поважних причин не може з’явитися на розгляд
б) законодавчо закріпити право суду на повернення для доопрацювання
275
69

266
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протоколу та інших матеріалів у випадку їх неналежного оформлення
не лише на стадії підготовки справи до розгляду, але також і на стадії її
безпосереднього розгляду
в) виключити з КУпАП положення, що передбачає обов’язкову участь
169
42
прокурора при розгляді справ про адміністративні правопорушення,
пов’язані з корупцією як такі, що не відповідають ані
антикорупційному законодавству, ані новому Закону України «Про
прокуратуру»
г) законодавчо встановити заборону звільнення від адміністративної
265
66
відповідальності у зв’язку із малозначністю правопорушення, а також у
зв’язку із передачею матеріалів на розгляд громадської організації або
трудового колективу у всіх випадках вчинення правопорушень,
пов’язаних з корупцією
д) інше
31
8
Інша відповідь
28
7
На Вашу думку, чи доцільно відсторонювати від посади суддів, щодо яких було складено
протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, або
винесено постанову про накладення стягнення за таке правопорушення?
Ні, оскільки Закон України «Про судоустрій і статус суддів» передбачає
69
17
відсторонення від посади суддів лише у зв’язку з їх притягненням до
кримінальної відповідальності
Так, оскільки і Закон України «Про судоустрій і статус суддів», і Закон
81
20
України «Про запобігання корупції» чітко визначають правові підстави
для застосування відсторонення судді у зазначених випадках
Відсторонення суддів від посади в зазначених випадках є доцільним,
235
59
однак з метою його застосування необхідно узгодити між собою
антикорупційне законодавство та Закон України «Про судоустрій і
статус суддів» (в частині суддівської недоторканності)
Інша відповідь
15
4
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Додаток Е
ЗВЕДЕНІ ДАНІ
результатів соціологічного опитування учасників судових засідань з питань удосконалення
інституту адміністративної відповідальності суддів за правопорушення, пов’язані з корупцією,
проведеного в рамках дисертаційного дослідження на тему «Адміністративна відповідальність
суддів за правопорушення, пов’язані з корупцією»
Всього опитано 300 учасників судових засідань
№
з/п
1

2

3

4

5

Питання

Кількість
осіб

Питома
вага у %

Як Ви оцінюєте рівень корупції в судах?
Як масштабне явище, що становить загрозу національній безпеці країни
208
69
Рівень корупції в судах є значним, однак не більшим, ніж в інших
76
25
органах державної влади
Проблема корумпованості судової системи на разі є значно
11
4
перебільшеною
Інша відповідь
5
2
Що Вам відомо про корупцію в судах?
Корумпованими є практично всі представники судової системи
229
76
Корумпованими є більшість представників судової системи
62
21
Корумпованою є лише незначна кількість представників судової
8
3
системи
Випадки корупції в судах мають поодинокий, епізодичний характер
1
0
Інша відповідь
0
0
Як Ви ставитесь до випадків вчинення корупційних правопорушень представниками
судової системи?
Це найбільш прийнятний, надійний та оптимальний шлях вирішення
94
31
проблеми в суді
Це найбільш економічно обґрунтований та ефективний, шлях
71
24
вирішення питання в суді
Це єдино можливий шлях вирішення питання в суді
152
51
Це найбільш поширений шлях вирішення питання в суді
148
49
Це неприйнятний шлях вирішення питання в суді
8
3
Я абсолютно нейтрально відношусь до випадків вчинення корупційних
64
21
правопорушень представниками судової системи
Я сприймаю випадки вчинення корупційних правопорушень
58
19
представниками судової системи як звичне явище
Інша відповідь
31
10
Чи відомі Вам випадки вчинення корупційних правопорушень представниками судової
системи?
Я особисто давав (пропонував) неправомірну вигоду за позитивне
122
41
вирішення питання в суді
Я особисто приймав (вимагав) неправомірну вигоду від учасника
1
0
судового процесу
Мені з достовірних джерел відомі випадки вчинення корупційних
176
59
правопорушень представниками судової системи
Мені не відомі випадки вчинення корупційних правопорушень
0
0
представниками судової системи
Інша відповідь
1
0
Що, на Вашу думку, є основними причинами поширення корупції в судовій системі
Недоліки чинного законодавства, що дають можливість суддям по
134
45
різному трактувати одні й ті ж норми закону
Недоліки діяльності органів, які покликані вести боротьбу з корупцією
182
61
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Специфіка суддівської недоторканості, що значно ускладнює процедуру
127
42
притягнення суддів до відповідальності, і, як наслідок, тотальна
безкарність су
Прагнення представників судової системи до незаконного особистого
232
77
збагачення
Сприйняття громадянами корупції як звичного явища і, як наслідок, її
109
36
тотальне поширення в усіх сферах суспільного життя
Низький рівень фінансового, матеріально-технічного, ресурсного та
153
51
іншого забезпечення представників судової системи
Інша відповідь
50
17
Як Ви оцінюєте діяльність органів державної влади у сфері протидії корупції в судах?
органи державної влади докладають всіх зусиль з метою протидії
28
9
корупції і досягають у цьому напрямі відчутних позитивних зрушень
більшість антикорупційних заходів, які проводяться в країні, має
49
16
популістичний характер, а тому не дає відчутних позитивних
результатів
органи влади на всіх рівнях докладають не достатньо зусиль для
218
73
боротьби з корупцією в судах
Інша відповідь
5
2
На які з перерахованих нижче органів державної влади, на Вашу думку, має бути
покладено основний тягар боротьби з корупцією в органах судової влади?
На Президента України
163
54
На Верховну Раду України
145
48
На Кабінет Міністрів України
73
24
На саму судову систему
32
11
На правоохоронні органи
214
71
На спеціально створені органи (антикорупційне агентство, національне
221
74
антикорупційне бюро тощо)
На громадськість, у тому числі ЗМІ
185
62
Жоден із перерахованих вище органів неспроможний достатньо
83
28
ефективно протидіяти корупції в судовій системі, а тому з цією метою
необхідно створити спеціальний орган
Інша відповідь
43
14
Як Ви можете оцінити свою обізнаність з положеннями антикорупційного законодавства,
специфікою антикорупційної діяльності правоохоронних органів, метою й спрямованістю
спеціальних антикорупційних заходів?
Добре обізнаний
65
22
Обізнаний в достатній для власних потреб мірі
74
25
Погано обізнаний
124
41
Не обізнаний взагалі
36
12
Інша відповідь
1
0
Чи готові Ви захищати свої права у випадку виникнення корупційної ситуації?
так, в повній мірі і всіма можливими способами
19
6
тільки якщо буду впевнений в тому, що ситуація вирішиться на мою
76
користь
ні, оскільки вважаю таку справу безперспективною
44
15
Інша відповідь
9
3
Який спосіб захисту від корупції в органах судової влади є для Вас найбільш прийнятним?
звернення до голови суду
13
4
звернення до правоохоронних органів
226
75
звернення до спеціально створених органів (антикорупційного
56
19
агентства, національного антикорупційного бюро тощо)
звернення до ЗМІ
145
48
Інша відповідь
20
7
Як Ви оцінюєте співвідношення суддівської незалежності та адміністративної
відповідальності суддів?
Посилення адміністративної відповідальності суддів, а також
22
7
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скасування
встановлених
чинним
законодавством
гарантій
недоторканості суддів при притягненні їх до адміністративної
відповідальності слід розцінювати як невиправдане обмеження
суддівської незалежності
Ці інститути є взаємозалежними й такими, що у своїй сукупності
25
8
сприяють
створенню
незаангажованого,
неупередженого
та
справедливого правосуддя
Адміністративна відповідальність суддів є дієвим засобом боротьби з
242
81
суддівською вседозволеністю і безкарністю
Інша відповідь
11
4
На Вашу думку, яку роль у функціонуванні судової гілки влади відіграє суддівський
імунітет?
Суддівський імунітет є однією з основних гарантій забезпечення
11
4
незалежності суддів, а тому його гарантії необхідно посилити
Законодавчі норми, які закріплюють суддівський імунітет, є
86
29
недосконалими, а тому потребують суттєвого перегляду
Через значну кількість зловживань суддівський імунітет на сьогодні
184
61
перетворився на невиправданий привілей
Інша відповідь
19
6
Як Ви можете оцінити ефективність існуючого на сьогодні інституту дисциплінарної
відповідальності суддів?
Він дозволяє дисциплінарним органам накладати на суддів більш суворі
4
1
дисциплінарні стягнення, які явно не відповідають характеру та
тяжкості вчиненого проступку
Він дозволяє дисциплінарним органам ставитися занадто лояльно до
224
75
суддів при притягненні їх до дисциплінарної відповідальності
Він є вибірковим і таким, що дозволяє застосовувати до суддів різні
62
21
санкції за однакові проступки
Інша відповідь
10
3
На Вашу думку, які основні недоліки характерні для сучасної системи нормативноправових актів, спрямованих на підвищення ефективності заходів адміністративної
відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, а також на протидію корупції
в судовій гілці влади?
Більшість із таких актів мають декларативний характер, а тому не
163
54
можуть зупинити масштабний розвиток корупції
Більшість із таких актів прийняті в умовах відсутності адекватної
113
38
сучасним тенденціям розвитку корупції та єдиної для всіх публічних
інститутів концепції антикорупційної діяльності, а тому мають
хаотичний і суперечливий характер
Більшість із таких актів не підкріплена ефективними та достатніми
98
33
захисними механізмами, в тому числі, заходами адміністративної
відповідальності за їх порушення
Нечіткість та суперечливість спеціальної термінології, що дає підстави
236
79
застосовувати неадекватні вчиненому правопорушенню заходи впливу,
або ж взагалі уникати відповідальності за корупційні діяння
Невідповідність заходів адміністративної відповідальності за
202
67
правопорушення, пов’язані з корупцією, суспільній небезпеці даної
категорії проступків
Наявність численних недоліків та прогалин в процедурі притягнення
82
27
правопорушників
до
адміністративної
відповідальності
за
правопорушення, пов’язані з корупцією, що в багатьох випадках
дозволяє їм уникати справедливого покарання
Обмежені можливості громадськості у сфері протидії корупції в судовій
233
78
гілці влади
Взаємна порука суддів, що унеможливлює ефективну реалізацію
248
83
більшості антикорупційних механізмів
Інша відповідь
43
14
На Вашу думку, чи охоплює диспозиція ст. 172-4 КУпАП (Порушення обмежень щодо
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сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності) всі види правообмежень, які
встановлені для суддів спеціальним законодавством?
Так, диспозиція ст. 172-4 КУпАП охоплює всі види правообмежень, які
68
23
встановлені для суддів спеціальним законодавством
Ні, диспозиція ст. 172-4 КУпАП охоплює не всі види правообмежень,
188
63
які встановлені для суддів, а тому має бути розширена та приведена у
відповідність до спеціального законодавства
Хоча диспозиція ст. 172-4 КУпАП охоплює не всі види правообмежень,
7
2
які встановлені для суддів спеціальним законодавством, однак
розширювати та доповнювати її наразі немає підстав (не доцільно)
Інша відповідь
37
12
На Вашу думку, у який саме спосіб можна усунути такий недолік правозастосовної
практики, як неоднозначне трактування правообмежень, що встановлені для суддів та
інших категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави?
Чинне законодавство містить досить вичерпне пояснення всіх
34
11
правообмежень, які встановлені для суддів та інших категорій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави, а тому жодних проблем
при їх трактуванні на практиці не виникає
Терміни, що використовуються при встановленні правообмежень для
56
19
суддів та інших категорій осіб, уповноважених на виконання функцій
держави, мають бути офіційно закріплені у відповідних спеціальних
законодавчих актах
Терміни, що використовуються при встановленні правообмежень для
170
57
суддів та інших категорій осіб, уповноважених на виконання функцій
держави, мають бути офіційно закріплені в Законі України «Про
запобігання корупції»
Інша відповідь
40
13
На Вашу думку, чи охоплює зміст ст. 172-5 КУпАП (Порушення встановлених законом
обмежень щодо одержання подарунків) також і порушення порядку одержання
подарунків?
Ні, дослівний аналіз назви статті та її зміст свідчать про те, що вона
32
11
поширюються лише на випадки порушення суддею обмежень щодо
одержання подарунків
Так, розширене тлумачення змісту даної статті свідчить про те, що вона
74
25
поширюється і на порушення суддею обмежень щодо одержання
подарунків, і на порушення ним порядку їх одержання
За своїм призначенням дана стаття повинна поширюватись і на
163
54
порушення суддею обмежень щодо одержання подарунків, і на
порушення ним порядку їх одержання, а тому до неї необхідно внести
відповідні зміни
Інша відповідь
31
10
Як Ви можете оцінити інститут фінансового контролю, який закріплений в Законі
України «Про запобігання корупції»?
Більшість його норм є неконституційними, оскільки передбачають
10
3
незаконне втручання в особисте життя особи
У цілому цей інститут має значний антикорупційний потенціал, але
61
20
деякі його норми потребують уточнення
Встановлення суворого контролю за фінансовим становищем
29
70
професійних суддів на сьогодні є одним із найбільш перспективних
напрямів попередження та протидії корупції в судовій системі
Інша відповідь
20
7
Як Ви можете оцінити ефективність інституту фінансового контролю за діяльністю
суддів?
Даний інститут є досить прогресивним та ефективним, а його норми
103
34
прописані чітко, зрозуміло і не викликають особливих нарікань на
практиці
Даний інститут займає провідне місце в системі превентивних
182
61
антикорупційних механізмів, однак деякі з його положень потребують
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доопрацювання та перегляду. При цьому удосконалення, в першу чергу,
потребують:
а) законодавчі норми, що встановлюють обов’язок суддів, які
154
51
припиняють діяльність на посаді судді, подавати декларації за період,
не охоплений раніше поданими деклараціями, в частині чіткого
встановлення строків подання таких декларацій
б) законодавчі норми, що покладають на суддів обов’язок обов’язкового
199
66
повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банкунерезидента членами його сім’ї
в) законодавчі норми, що встановлюють відповідальність за
181
60
неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття
валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни
у майновому стані в частині обов’язкового врахування відсутності
поважних на те причин
г) законодавчі норми, якими передбачена відповідальність суддів за
227
76
подання завідомо недостовірних відомостей у декларації в частині
встановлення посиленої відповідальності за повторне вчинення таких
дій
д) інше
41
14
Даний інститут зарекомендував себе як неефективний та
11
4
забюрократизований, а тому більш доцільною є його ліквідація
Інша відповідь
4
1
Як Ви можете оцінити ефективність інституту врегулювання конфлікту інтересів в
діяльності суддів?
Даний інститут є досить прогресивним та ефективним, а його норми
74
25
прописані чітко, зрозуміло і не викликають особливих нарікань на
практиці
Даний інститут займає провідне місце в системі превентивних
196
65
антикорупційних механізмів, однак деякі з його положень потребують
доопрацювання та перегляду, зокрема, в частині:
а) обов’язкового законодавчого закріплення письмової форми
128
43
повідомлення про наявність в особи конфлікту інтересів, яка дозволяє
більш ефективно відреагувати на кожен факт виникнення конфлікту
інтересів, а також слугує додатковою гарантією захисту особи від
неправомірного обвинувачення в приховуванні зазначених фактів
б) законодавчого закріплення положення про звільнення особи від
151
50
відповідальності за неповідомлення у встановлених законом випадках
та порядку про наявність реального конфлікту інтересів за умови
наявності для цього поважних причин
в) законодавчого закріплення положення про звільнення судді від
152
51
відповідальності у випадку завчасного повідомлення Ради суддів
України про наявність конфлікту інтересів
г) інше
58
19
Даний інститут зарекомендував себе як неефективний та
8
3
забюрократизований, а тому більш доцільною є його ліквідація
Інша відповідь
22
7
Як Ви можете оцінити встановлені Законами України «Про запобігання корупції» та «Про
судоустрій і статус суддів» обмеження інформаційних прав суддів?
Обсяг обмежень інформаційних прав суддів, які сьогодні передбачені в
28
9
чинному законодавстві, є абсолютно адекватним і таким, що відповідає
загальним засадам протидії корупції в судовій гілці влади
Обсяг обмежень інформаційних прав суддів, які сьогодні передбачені в
41
14
чинному законодавстві, хоч і не узгоджені з положеннями КУпАП,
однак в повній мірі виконують покладені на них функції в
антикорупційному механізмі
Передбачені чинним законодавством обмеження інформаційних прав
211
70
суддів є занадто лояльними й потребують перегляду, зокрема, суддям
має бути заборонено використовувати будь-яку інформацію, навіть
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24

інформацію з відкритим доступом, оскільки це може викликати сумніви
в їх доброчесності, відкриває шлях до корупції та знижує рівень
суспільної довіри до судової системи в цілому
Інша відповідь
20
7
На Вашу думку, чи потребує удосконалення ст. 172-8 КУпАП, що передбачає
адміністративну відповідальність суддів за незаконне використання інформації, що стала
відома їм у зв'язку з виконанням службових повноважень?
Дана стаття сформульована чітко, лаконічно, зрозуміло, а її
58
19
застосування на практиці не викликає жодних суперечностей
Дана стаття відіграє особливу роль в системі превентивних
221
74
антикорупційних механізмів, однак деякі її положення є суперечливими
й потребують доопрацювання та перегляду. При цьому, в першу чергу,
необхідно:
а) в примітці до даної статті закріпити чітке та зрозуміле визначення
158
53
терміну «використання інформації»
б) поширити вимоги цієї статті також на випадки незаконного
208
69
використання суддею інформації для задоволення інтересів членів своєї
сім’ї
в) поширити вимоги цієї статті не лише на осіб, які уповноважені на
178
59
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, але також
на осіб, які припинили виконання зазначених функцій
г) передбачити більш суворі адміністративні санкції за повторне
182
61
вчинення особою дій, спрямованих на незаконне використання
інформації, що стала їй відома у зв'язку з виконанням службових
повноважень
д) інше
62
21
Практика реалізації положень даної статті свідчить про її низький
7
2
профілактичний потенціал, а тому більш доцільним є її виключення з
КУпАП
Інша відповідь
14
5
Які з перерахованих нижче суб’єктів, на Вашу думку, мають бути уповноважені складати
протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією?
Уповноважені особи Національної поліції
138
79
Уповноважені особи Служби безпеки України
147
82
Уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання
241
80
корупції
Уповноважені особи Національного антикорупційного бюро України
230
77
Прокурори
238
79
Інші суб’єкти
38
13
Як Ви можете оцінити норми КУпАП, що визначають строки порушення справ про
адміністративні
правопорушення,
пов’язані
з
корупцією,
та
притягнення
правопорушників до відповідальності?
КУпАП чітко та зрозуміло визначає строки порушення справ про
37
12
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, та
притягнення правопорушників до відповідальності, а самі строки є
оптимальними, розумними та достатньо виваженими
Незважаючи на те, що КУпАП встановлює чіткі та оптимальні строки
32
11
порушення справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з
корупцією, та притягнення правопорушників до відповідальності,
механізм їх практичного застосування характеризується певними
недоліками
Вже давно назріла необхідність перегляду деяких норм КУпАП з метою
221
74
більш чіткого правого регулювання строків порушення справ про
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, та
притягнення правопорушників до відповідальності. При цьому, в першу
чергу, необхідно:
а) в КУпАП необхідно передбачити більш тривалі строки накладення
175
58
адміністративних стягнень за вчинення правопорушень, пов’язаних з
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корупцією
б) в КУпАП необхідно передбачити можливість зупинення перебігу
217
72
строків накладення адміністративного стягнення
в) в КУпАП необхідно чітко визначити строки складання протоколу про
158
53
адміністративне правопорушення
г) інше
28
9
Інша відповідь
10
3
На Вашу думку, чи доцільним є застосування адміністративного затримання особи під час
документування адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією?
Так, оскільки дана категорія справ характеризується підвищеним рівнем
155
52
суспільної небезпечності й застосування адміністративного затримання
досить часто виступає як єдиний ефективний захід забезпечення
провадження
Ні, оскільки специфіка адміністративного розслідування даної категорії
103
34
справ свідчить про неефективність, недоцільність та недоречність
застосування адміністративного затримання
Інша відповідь
42
14
На Вашу думку, на які з перерахованих нижче заходів доцільно поширювати правила
суддівського імунітету?
Адміністративне затримання
259
86
Доставлення
241
80
Привід
217
72
Особистий огляд
265
88
Огляд речей, документів, транспортних засобів
212
71
Вилучення речей та документів
233
78
Вилучення посвідчення водія
94
31
Тимчасове затримання транспортного засобу
161
54
Відсторонення водіїв від керування транспортними засобами,
10
3
річковими і маломірними суднами та їх огляд на стан сп'яніння
Правила суддівського імунітету не повинні поширюватися на жоден
98
33
захід забезпечення адміністративного провадження
Інша відповідь
38
13
На Вашу думку, до якого органу необхідно надсилати протокол та інші матеріали у
випадку, якщо адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, було вичинене
суддею?
У випадку вчинення суддею адміністративного правопорушення,
49
16
пов’язаного з корупцією, протокол та інші матеріали за загальним
правилом необхідно надсилати до місцевого загального суду за місцем
вчинення корупційного правопорушення
З метою забезпечення об’єктивного та неупередженого розгляду і
181
60
вирішення справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з
корупцією, які були вчинені суддями, протокол разом з іншими
матеріалами необхідно надсилати до суду вищої інстанції для
визначення підсудності
Протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією,
32
11
вчинене суддею, та інші матеріали справи необхідно надсилати для
розгляду до Верховного Суду України
У випадку вчинення суддею адміністративного правопорушення,
18
6
пов’язаного з корупцією, протокол та інші матеріали необхідно
надсилати до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (щодо
суддів місцевих та апеляційних судів) або до Вищої ради юстиції (щодо
суддів вищих спеціалізованих судів та суддів Верховного Суду
України)
Інша відповідь
20
7
На Вашу думку, до повноважень якого органу необхідно віднести розгляд і вирішення
справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, вчинені суддями?
Всі справи про адміністративні правопорушення, незалежно від
7
2
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суб’єктів їх учинення, мають бути віднесені до підвідомчості
відповідних районних, районних у місті, міських чи міськрайонних
судів
Якщо правопорушення, пов’язане з корупцією, вчинив суддя, то
14
5
розгляд такої справи не може бути віднесено до компетенції районного,
районного в місті, міського чи міськрайонного суду, в якому такий
суддя працює
Районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд не може
278
93
розглядати та вирішувати справи про будь-які правопорушення,
вчиненні суддею, що працює в такому суді
Інша відповідь
1
0
Як Ви можете оцінити ефективність застосування такого заходу адміністративного
примусу, як привід особи, що ухиляється від явки за викликом при розгляді справ про
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, вчиненні суддями?
КУпАП досить чітко та вичерпно регулює всі питання, пов’язані із
34
11
застосуванням приводу, а тому відсутня необхідність в його
кардинальному вдосконаленні
Законодавчі норми, які регулюють порядок здійснення приводу у
227
76
справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією,
вчиненні суддями, є недосконалими, а тому потребують перегляду та
уточнення. Зокрема, доцільно:
а) розширити перелік способів повідомлення особи про розгляд справи,
271
90
зокрема, передбачити можливість надіслання повідомлення поштою,
електронною поштою чи факсимільним зв'язком, здійснення виклику по
телефону або телеграмою тощо
б) законодавчо закріпити можливість здійснення виклику особи, яка
184
61
притягується до адміністративної відповідальності, через інших осіб,
наприклад, членів сім’ї, які спільно з нею проживають, житловокомунальні організації, адміністрацію підприємства, установи
організації за місцем роботи тощо
в) в законодавчому порядку чітко визначити форми підтвердження
188
63
отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом
іншим шляхом (наприклад, підпис особи, відеозапис, пояснення інших
осіб тощо)
г) в законодавчому порядку визначити перелік поважних причин, які
199
66
унеможливлюють прибуття особи на виклик, що суттєво скоротить
кількість випадків зловживань у цій сфері
д) закріпити в КУпАП визначення приводу як примусового
217
72
процесуального заходу, чітко сформулювати підстави його
застосування, визначити категорії осіб, до яких він застосовується і до
яких, навпаки, забороняється його застосування, детально прописати
порядок його застосування та інші питання;
е) інше
55
18
Застосування даного примусового заходу порушує принцип
13
4
недоторканності суддів, а тому в законодавчому порядку необхідно
передбачити заборону застосовувати привід у справах про
адміністративні правопорушення, вчиненні суддями
На сьогодні привід не виконує покладених на нього функцій, а саме, не
9
3
забезпечує обов’язкову присутність осіб при розгляді справ про
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, а тому його
необхідно скасувати
Інша відповідь
17
6
На Вашу думку, чи доцільним є законодавче закріплення можливості розгляду справ про
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, за відсутності особи, яка
притягується до відповідальності, у випадку її ухилення від явки за викликом?
Ні, оскільки законодавець передбачає обов’язкову участь особи при
37
12
розгляді найбільш складних категорій адміністративних правопорушень
і відсутність особи в цих випадках може суттєво вплинути на повноту
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та об’єктивність такого розгляду
Так, але лише при розгляді деяких категорій справ, у тому числі, справ
230
77
про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією
Так, в законодавчому порядку необхідно передбачити можливість
26
9
розгляду всіх без винятку справ про адміністративні правопорушення за
відсутності особи, яка притягується до відповідальності, у випадку її
ухилення від явки за викликом
Інша відповідь
7
2
На Вашу думку, де найбільш доцільно розглядати справи про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією?
Справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією,
104
35
необхідно розглядати за місцем їх учинення
Справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією,
4
1
необхідно розглядати за місцем проживання правопорушника
Справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією,
182
61
необхідно розглядати за місцем безпосереднього виконання особою
функцій держави чи місцевого самоврядування
Інша відповідь
8
3
На Вашу думку, які заходи необхідно вжити з метою вдосконалення підготовчого етапу
розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією?
Сьогодні КУпАП досить детально регулює підготовчий етап розгляду
85
28
справ про адміністративні правопорушення, а тому немає необхідності
в його додатковому процесуальному регулюванні
Більшість процесуальних норм, які регулюють порядок підготовки
197
66
справи про адміністративне правопорушення до розгляду, є
недосконалими, що створює передумови для різного роду зловживань.
У зв’язку з цим, необхідно:
а) обмежити право суду на перенесення часу розгляду справи у
184
61
випадках, якщо особу, яка притягується до адміністративної
відповідальності не було повідомлено про час і місце розгляду справи,
або якщо така особа з поважних причин не може з’явитися на розгляд
б) обмежити право суду на повернення для доопрацювання протоколу
167
56
та інших матеріалів у випадку їх неналежного оформлення, зокрема,
встановити, що таке повернення допускається лише у випадках
наявності суттєвих недоліків, які перешкоджають належному розгляду
справи та прийняттю обґрунтованого рішення
в) покласти на суд обов’язок у випадку повернення протоколу та інших
197
66
матеріалів справи на доопрацювання чітко визначити, які саме недоліки
необхідно усунути, яким способом і в який строк
г) визначити механізм контролю за поверненням доопрацьованих
161
54
матеріалів
д) інше
49
16
Інша відповідь
18
6
На Вашу думку, які заходи необхідно вжити з метою вдосконалення процедури розгляду
справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією?
Сьогодні КУпАП досить детально регулює процедуру розгляду справ
46
15
про адміністративні правопорушення, а тому немає необхідності в її
додатковому процесуальному регулюванні
Більшість процесуальних норм, які регулюють процедуру розгляду
230
77
справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, є
недосконалими, що створює передумови для різного роду зловживань.
У зв’язку з цим, необхідно:
а) законодавчо закріпити право суду на перенесення часу розгляду
140
47
справи у випадках, якщо особу, яка притягується до адміністративної
відповідальності не було повідомлено про час і місце розгляду справи,
або якщо така особа з поважних причин не може з’явитися на розгляд
б) законодавчо закріпити право суду на повернення для доопрацювання
163
54
протоколу та інших матеріалів у випадку їх неналежного оформлення
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не лише на стадії підготовки справи до розгляду, але також і на стадії її
безпосереднього розгляду
в) виключити з КУпАП положення, що передбачає обов’язкову участь
133
44
прокурора при розгляді справ про адміністративні правопорушення,
пов’язані з корупцією як такі, що не відповідають ані
антикорупційному законодавству, ані новому Закону України «Про
прокуратуру»
г) законодавчо встановити заборону звільнення від адміністративної
215
72
відповідальності у зв’язку із малозначністю правопорушення, а також у
зв’язку із передачею матеріалів на розгляд громадської організації або
трудового колективу у всіх випадках вчинення правопорушень,
пов’язаних з корупцією
д) інше
43
14
Інша відповідь
24
8
На Вашу думку, чи доцільно відсторонювати від посади суддів, щодо яких було складено
протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, або
винесено постанову про накладення стягнення за таке правопорушення?
Ні, оскільки Закон України «Про судоустрій і статус суддів» передбачає
38
13
відсторонення від посади суддів лише у зв’язку з їх притягненням до
кримінальної відповідальності
Так, оскільки і Закон України «Про судоустрій і статус суддів», і Закон
34
11
України «Про запобігання корупції» чітко визначають правові підстави
для застосування відсторонення судді у зазначених випадках
Відсторонення суддів від посади в зазначених випадках є доцільним,
215
72
однак з метою його застосування необхідно узгодити між собою
антикорупційне законодавство та Закон України «Про судоустрій і
статус суддів» (в частині суддівської недоторканності)
Інша відповідь
13
4
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Додаток Ж
ЗВЕДЕНІ ДАНІ
результатів соціологічного опитування громадян з питань удосконалення інституту
адміністративної відповідальності суддів за правопорушення, пов’язані з корупцією, проведеного
в рамках дисертаційного дослідження на тему «Адміністративна відповідальність суддів за
правопорушення, пов’язані з корупцією»
Всього опитано 500 пересічних громадян
№
з/п
1

2

3

4

5

Питання

Кількість
осіб

Питома
вага у %

Як Ви оцінюєте рівень корупції в судах?
Як масштабне явище, що становить загрозу національній безпеці країни
306
61
Рівень корупції в судах є значним, однак не більшим, ніж в інших
167
35
органах державної влади
Проблема корумпованості судової системи на разі є значно
13
3
перебільшеною
Інша відповідь
4
1
Що Вам відомо про корупцію в судах?
Корумпованими є практично всі представники судової системи
372
74
Корумпованими є більшість представників судової системи
111
22
Корумпованою є лише незначна кількість представників судової
14
3
системи
Випадки корупції в судах мають поодинокий, епізодичний характер
3
1
Інша відповідь
0
0
Як Ви ставитесь до випадків вчинення корупційних правопорушень представниками
судової системи?
Це найбільш прийнятний, надійний та оптимальний шлях вирішення
162
32
проблеми в суді
Це найбільш економічно обґрунтований та ефективний, шлях
206
41
вирішення питання в суді
Це єдино можливий шлях вирішення питання в суді
123
25
Це найбільш поширений шлях вирішення питання в суді
251
51
Це неприйнятний шлях вирішення питання в суді
57
11
Я абсолютно нейтрально відношусь до випадків вчинення корупційних
31
6
правопорушень представниками судової системи
Я сприймаю випадки вчинення корупційних правопорушень
162
33
представниками судової системи як звичне явище
Інша відповідь
62
12
Чи відомі Вам випадки вчинення корупційних правопорушень представниками судової
системи?
Я особисто давав (пропонував) неправомірну вигоду за позитивне
102
21
вирішення питання в суді
Я особисто приймав (вимагав) неправомірну вигоду від учасника
2
0
судового процесу
Мені з достовірних джерел відомі випадки вчинення корупційних
261
52
правопорушень представниками судової системи
Мені не відомі випадки вчинення корупційних правопорушень
53
11
представниками судової системи
Інша відповідь
82
16
Що, на Вашу думку, є основними причинами поширення корупції в судовій системі
Недоліки чинного законодавства, що дають можливість суддям по
272
54
різному трактувати одні й ті ж норми закону
Недоліки діяльності органів, які покликані вести боротьбу з корупцією
247
49
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7

8

9

10

11

Специфіка суддівської недоторканості, що значно ускладнює процедуру
241
48
притягнення суддів до відповідальності, і, як наслідок, тотальна
безкарність су
Прагнення представників судової системи до незаконного особистого
271
54
збагачення
Сприйняття громадянами корупції як звичного явища і, як наслідок, її
362
72
тотальне поширення в усіх сферах суспільного життя
Низький рівень фінансового, матеріально-технічного, ресурсного та
313
63
іншого забезпечення представників судової системи
Інша відповідь
83
17
Як Ви оцінюєте діяльність органів державної влади у сфері протидії корупції в судах?
органи державної влади докладають всіх зусиль з метою протидії
62
12
корупції і досягають у цьому напрямі відчутних позитивних зрушень
більшість антикорупційних заходів, які проводяться в країні, має
44
9
популістичний характер, а тому не дає відчутних позитивних
результатів
органи влади на всіх рівнях докладають не достатньо зусиль для
393
79
боротьби з корупцією в судах
Інша відповідь
1
0
На які з перерахованих нижче органів державної влади, на Вашу думку, має бути
покладено основний тягар боротьби з корупцією в органах судової влади?
На Президента України
347
69
На Верховну Раду України
156
31
На Кабінет Міністрів України
143
29
На саму судову систему
137
27
На правоохоронні органи
314
63
На спеціально створені органи (антикорупційне агентство, національне
353
71
антикорупційне бюро тощо)
На громадськість, у тому числі ЗМІ
351
71
Жоден із перерахованих вище органів неспроможний достатньо
166
33
ефективно протидіяти корупції в судовій системі, а тому з цією метою
необхідно створити спеціальний орган
Інша відповідь
77
15
Як Ви можете оцінити свою обізнаність з положеннями антикорупційного законодавства,
специфікою антикорупційної діяльності правоохоронних органів, метою й спрямованістю
спеціальних антикорупційних заходів?
Добре обізнаний
114
23
Обізнаний в достатній для власних потреб мірі
147
29
Погано обізнаний
154
31
Не обізнаний взагалі
54
11
Інша відповідь
31
6
Чи готові Ви захищати свої права у випадку виникнення корупційної ситуації?
так, в повній мірі і всіма можливими способами
44
9
тільки якщо буду впевнений в тому, що ситуація вирішиться на мою
212
42
користь
ні, оскільки вважаю таку справу безперспективною
203
41
Інша відповідь
41
8
Який спосіб захисту від корупції в органах судової влади є для Вас найбільш прийнятним?
звернення до голови суду
22
4
звернення до правоохоронних органів
353
71
звернення до спеціально створених органів (антикорупційного
161
32
агентства, національного антикорупційного бюро тощо)
звернення до ЗМІ
147
49
Інша відповідь
81
16
Як Ви оцінюєте співвідношення суддівської незалежності та адміністративної
відповідальності суддів?
Посилення адміністративної відповідальності суддів, а також
22
4

279

12

13

14

15

скасування
встановлених
чинним
законодавством
гарантій
недоторканості суддів при притягненні їх до адміністративної
відповідальності слід розцінювати як невиправдане обмеження
суддівської незалежності
Ці інститути є взаємозалежними й такими, що у своїй сукупності
133
27
сприяють
створенню
незаангажованого,
неупередженого
та
справедливого правосуддя
Адміністративна відповідальність суддів є дієвим засобом боротьби з
314
63
суддівською вседозволеністю і безкарністю
Інша відповідь
31
6
На Вашу думку, яку роль у функціонуванні судової гілки влади відіграє суддівський
імунітет?
Суддівський імунітет є однією з основних гарантій забезпечення
41
8
незалежності суддів, а тому його гарантії необхідно посилити
Законодавчі норми, які закріплюють суддівський імунітет, є
113
23
недосконалими, а тому потребують суттєвого перегляду
Через значну кількість зловживань суддівський імунітет на сьогодні
332
66
перетворився на невиправданий привілей
Інша відповідь
14
3
Як Ви можете оцінити ефективність існуючого на сьогодні інституту дисциплінарної
відповідальності суддів?
Він дозволяє дисциплінарним органам накладати на суддів більш суворі
72
14
дисциплінарні стягнення, які явно не відповідають характеру та
тяжкості вчиненого проступку
Він дозволяє дисциплінарним органам ставитися занадто лояльно до
271
54
суддів при притягненні їх до дисциплінарної відповідальності
Він є вибірковим і таким, що дозволяє застосовувати до суддів різні
128
26
санкції за однакові проступки
Інша відповідь
29
6
На Вашу думку, які основні недоліки характерні для сучасної системи нормативноправових актів, спрямованих на підвищення ефективності заходів адміністративної
відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, а також на протидію корупції
в судовій гілці влади?
Більшість із таких актів мають декларативний характер, а тому не
282
56
можуть зупинити масштабний розвиток корупції
Більшість із таких актів прийняті в умовах відсутності адекватної
231
47
сучасним тенденціям розвитку корупції та єдиної для всіх публічних
інститутів концепції антикорупційної діяльності, а тому мають
хаотичний і суперечливий характер
Більшість із таких актів не підкріплена ефективними та достатніми
201
41
захисними механізмами, в тому числі, заходами адміністративної
відповідальності за їх порушення
Нечіткість та суперечливість спеціальної термінології, що дає підстави
392
78
застосовувати неадекватні вчиненому правопорушенню заходи впливу,
або ж взагалі уникати відповідальності за корупційні діяння
Невідповідність заходів адміністративної відповідальності за
353
71
правопорушення, пов’язані з корупцією, суспільній небезпеці даної
категорії проступків
Наявність численних недоліків та прогалин в процедурі притягнення
161
36
правопорушників
до
адміністративної
відповідальності
за
правопорушення, пов’язані з корупцією, що в багатьох випадках
дозволяє їм уникати справедливого покарання
Обмежені можливості громадськості у сфері протидії корупції в судовій
422
84
гілці влади
Взаємна порука суддів, що унеможливлює ефективну реалізацію
436
87
більшості антикорупційних механізмів
Інша відповідь
91
18
На Вашу думку, чи охоплює диспозиція ст. 172-4 КУпАП (Порушення обмежень щодо
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сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності) всі види правообмежень, які
встановлені для суддів спеціальним законодавством?
Так, диспозиція ст. 172-4 КУпАП охоплює всі види правообмежень, які
117
23
встановлені для суддів спеціальним законодавством
Ні, диспозиція ст. 172-4 КУпАП охоплює не всі види правообмежень,
301
60
які встановлені для суддів, а тому має бути розширена та приведена у
відповідність до спеціального законодавства
Хоча диспозиція ст. 172-4 КУпАП охоплює не всі види правообмежень,
68
14
які встановлені для суддів спеціальним законодавством, однак
розширювати та доповнювати її наразі немає підстав (не доцільно)
Інша відповідь
14
3
На Вашу думку, у який саме спосіб можна усунути такий недолік правозастосовної
практики, як неоднозначне трактування правообмежень, що встановлені для суддів та
інших категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави?
Чинне законодавство містить досить вичерпне пояснення всіх
27
5
правообмежень, які встановлені для суддів та інших категорій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави, а тому жодних проблем
при їх трактуванні на практиці не виникає
Терміни, що використовуються при встановленні правообмежень для
131
26
суддів та інших категорій осіб, уповноважених на виконання функцій
держави, мають бути офіційно закріплені у відповідних спеціальних
законодавчих актах
Терміни, що використовуються при встановленні правообмежень для
334
67
суддів та інших категорій осіб, уповноважених на виконання функцій
держави, мають бути офіційно закріплені в Законі України «Про
запобігання корупції»
Інша відповідь
8
2
На Вашу думку, чи охоплює зміст ст. 172-5 КУпАП (Порушення встановлених законом
обмежень щодо одержання подарунків) також і порушення порядку одержання
подарунків?
Ні, дослівний аналіз назви статті та її зміст свідчать про те, що вона
11
2
поширюються лише на випадки порушення суддею обмежень щодо
одержання подарунків
Так, розширене тлумачення змісту даної статті свідчить про те, що вона
202
40
поширюється і на порушення суддею обмежень щодо одержання
подарунків, і на порушення ним порядку їх одержання
За своїм призначенням дана стаття повинна поширюватись і на
283
57
порушення суддею обмежень щодо одержання подарунків, і на
порушення ним порядку їх одержання, а тому до неї необхідно внести
відповідні зміни
Інша відповідь
4
1
Як Ви можете оцінити інститут фінансового контролю, який закріплений в Законі
України «Про запобігання корупції»?
Більшість його норм є неконституційними, оскільки передбачають
31
6
незаконне втручання в особисте життя особи
У цілому цей інститут має значний антикорупційний потенціал, але
73
15
деякі його норми потребують уточнення
Встановлення суворого контролю за фінансовим становищем
394
79
професійних суддів на сьогодні є одним із найбільш перспективних
напрямів попередження та протидії корупції в судовій системі
Інша відповідь
2
0
Як Ви можете оцінити ефективність інституту фінансового контролю за діяльністю
суддів?
Даний інститут є досить прогресивним та ефективним, а його норми
107
21
прописані чітко, зрозуміло і не викликають особливих нарікань на
практиці
Даний інститут займає провідне місце в системі превентивних
364
73
антикорупційних механізмів, однак деякі з його положень потребують
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доопрацювання та перегляду. При цьому удосконалення, в першу чергу,
потребують:
а) законодавчі норми, що встановлюють обов’язок суддів, які
273
55
припиняють діяльність на посаді судді, подавати декларації за період,
не охоплений раніше поданими деклараціями, в частині чіткого
встановлення строків подання таких декларацій
б) законодавчі норми, що покладають на суддів обов’язок обов’язкового
362
72
повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банкунерезидента членами його сім’ї
в) законодавчі норми, що встановлюють відповідальність за
291
58
неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття
валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни
у майновому стані в частині обов’язкового врахування відсутності
поважних на те причин
г) законодавчі норми, якими передбачена відповідальність суддів за
366
73
подання завідомо недостовірних відомостей у декларації в частині
встановлення посиленої відповідальності за повторне вчинення таких
дій
д) інше
82
16
Даний інститут зарекомендував себе як неефективний та
13
3
забюрократизований, а тому більш доцільною є його ліквідація
Інша відповідь
16
3
Як Ви можете оцінити ефективність інституту врегулювання конфлікту інтересів в
діяльності суддів?
Даний інститут є досить прогресивним та ефективним, а його норми
84
17
прописані чітко, зрозуміло і не викликають особливих нарікань на
практиці
Даний інститут займає провідне місце в системі превентивних
312
62
антикорупційних механізмів, однак деякі з його положень потребують
доопрацювання та перегляду, зокрема, в частині:
а) обов’язкового законодавчого закріплення письмової форми
244
49
повідомлення про наявність в особи конфлікту інтересів, яка дозволяє
більш ефективно відреагувати на кожен факт виникнення конфлікту
інтересів, а також слугує додатковою гарантією захисту особи від
неправомірного обвинувачення в приховуванні зазначених фактів
б) законодавчого закріплення положення про звільнення особи від
263
53
відповідальності за неповідомлення у встановлених законом випадках
та порядку про наявність реального конфлікту інтересів за умови
наявності для цього поважних причин
в) законодавчого закріплення положення про звільнення судді від
256
51
відповідальності у випадку завчасного повідомлення Ради суддів
України про наявність конфлікту інтересів
г) інше
57
11
Даний інститут зарекомендував себе як неефективний та
22
4
забюрократизований, а тому більш доцільною є його ліквідація
Інша відповідь
82
17
Як Ви можете оцінити встановлені Законами України «Про запобігання корупції» та «Про
судоустрій і статус суддів» обмеження інформаційних прав суддів?
Обсяг обмежень інформаційних прав суддів, які сьогодні передбачені в
57
11
чинному законодавстві, є абсолютно адекватним і таким, що відповідає
загальним засадам протидії корупції в судовій гілці влади
Обсяг обмежень інформаційних прав суддів, які сьогодні передбачені в
111
22
чинному законодавстві, хоч і не узгоджені з положеннями КУпАП,
однак в повній мірі виконують покладені на них функції в
антикорупційному механізмі
Передбачені чинним законодавством обмеження інформаційних прав
328
66
суддів є занадто лояльними й потребують перегляду, зокрема, суддям
має бути заборонено використовувати будь-яку інформацію, навіть
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24

інформацію з відкритим доступом, оскільки це може викликати сумніви
в їх доброчесності, відкриває шлях до корупції та знижує рівень
суспільної довіри до судової системи в цілому
Інша відповідь
4
1
На Вашу думку, чи потребує удосконалення ст. 172-8 КУпАП, що передбачає
адміністративну відповідальність суддів за незаконне використання інформації, що стала
відома їм у зв'язку з виконанням службових повноважень?
Дана стаття сформульована чітко, лаконічно, зрозуміло, а її
137
27
застосування на практиці не викликає жодних суперечностей
Дана стаття відіграє особливу роль в системі превентивних
308
62
антикорупційних механізмів, однак деякі її положення є суперечливими
й потребують доопрацювання та перегляду. При цьому, в першу чергу,
необхідно:
а) в примітці до даної статті закріпити чітке та зрозуміле визначення
274
55
терміну «використання інформації»
б) поширити вимоги цієї статті також на випадки незаконного
376
75
використання суддею інформації для задоволення інтересів членів своєї
сім’ї
в) поширити вимоги цієї статті не лише на осіб, які уповноважені на
253
51
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, але також
на осіб, які припинили виконання зазначених функцій
г) передбачити більш суворі адміністративні санкції за повторне
352
70
вчинення особою дій, спрямованих на незаконне використання
інформації, що стала їй відома у зв'язку з виконанням службових
повноважень
д) інше
107
21
Практика реалізації положень даної статті свідчить про її низький
22
4
профілактичний потенціал, а тому більш доцільним є її виключення з
КУпАП
Інша відповідь
33
7
Які з перерахованих нижче суб’єктів, на Вашу думку, мають бути уповноважені складати
протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією?
Уповноважені особи Національної поліції
427
85
Уповноважені особи Служби безпеки України
453
91
Уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання
426
85
корупції
Уповноважені особи Національного антикорупційного бюро України
393
79
Прокурори
324
65
Інші суб’єкти
81
16
Як Ви можете оцінити норми КУпАП, що визначають строки порушення справ про
адміністративні
правопорушення,
пов’язані
з
корупцією,
та
притягнення
правопорушників до відповідальності?
КУпАП чітко та зрозуміло визначає строки порушення справ про
17
3
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, та
притягнення правопорушників до відповідальності, а самі строки є
оптимальними, розумними та достатньо виваженими
Незважаючи на те, що КУпАП встановлює чіткі та оптимальні строки
129
26
порушення справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з
корупцією, та притягнення правопорушників до відповідальності,
механізм їх практичного застосування характеризується певними
недоліками
Вже давно назріла необхідність перегляду деяких норм КУпАП з метою
304
61
більш чіткого правого регулювання строків порушення справ про
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, та
притягнення правопорушників до відповідальності. При цьому, в першу
чергу, необхідно:
а) в КУпАП необхідно передбачити більш тривалі строки накладення
332
66
адміністративних стягнень за вчинення правопорушень, пов’язаних з
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корупцією
б) в КУпАП необхідно передбачити можливість зупинення перебігу
347
69
строків накладення адміністративного стягнення
в) в КУпАП необхідно чітко визначити строки складання протоколу про
261
52
адміністративне правопорушення
г) інше
67
13
Інша відповідь
50
10
На Вашу думку, чи доцільним є застосування адміністративного затримання особи під час
документування адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією?
Так, оскільки дана категорія справ характеризується підвищеним рівнем
281
56
суспільної небезпечності й застосування адміністративного затримання
досить часто виступає як єдиний ефективний захід забезпечення
провадження
Ні, оскільки специфіка адміністративного розслідування даної категорії
208
42
справ свідчить про неефективність, недоцільність та недоречність
застосування адміністративного затримання
Інша відповідь
11
2
На Вашу думку, на які з перерахованих нижче заходів доцільно поширювати правила
суддівського імунітету?
Адміністративне затримання
422
84
Доставлення
381
76
Привід
447
89
Особистий огляд
383
77
Огляд речей, документів, транспортних засобів
356
71
Вилучення речей та документів
272
54
Вилучення посвідчення водія
54
11
Тимчасове затримання транспортного засобу
121
24
Відсторонення водіїв від керування транспортними засобами,
15
3
річковими і маломірними суднами та їх огляд на стан сп'яніння
Правила суддівського імунітету не повинні поширюватися на жоден
196
39
захід забезпечення адміністративного провадження
Інша відповідь
72
14
На Вашу думку, до якого органу необхідно надсилати протокол та інші матеріали у
випадку, якщо адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, було вичинене
суддею?
У випадку вчинення суддею адміністративного правопорушення,
112
22
пов’язаного з корупцією, протокол та інші матеріали за загальним
правилом необхідно надсилати до місцевого загального суду за місцем
вчинення корупційного правопорушення
З метою забезпечення об’єктивного та неупередженого розгляду і
343
69
вирішення справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з
корупцією, які були вчинені суддями, протокол разом з іншими
матеріалами необхідно надсилати до суду вищої інстанції для
визначення підсудності
Протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією,
8
2
вчинене суддею, та інші матеріали справи необхідно надсилати для
розгляду до Верховного Суду України
У випадку вчинення суддею адміністративного правопорушення,
1
0
пов’язаного з корупцією, протокол та інші матеріали необхідно
надсилати до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (щодо
суддів місцевих та апеляційних судів) або до Вищої ради юстиції (щодо
суддів вищих спеціалізованих судів та суддів Верховного Суду
України)
Інша відповідь
36
7
На Вашу думку, до повноважень якого органу необхідно віднести розгляд і вирішення
справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, вчинені суддями?
Всі справи про адміністративні правопорушення, незалежно від
11
2
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суб’єктів їх учинення, мають бути віднесені до підвідомчості
відповідних районних, районних у місті, міських чи міськрайонних
судів
Якщо правопорушення, пов’язане з корупцією, вчинив суддя, то
41
8
розгляд такої справи не може бути віднесено до компетенції районного,
районного в місті, міського чи міськрайонного суду, в якому такий
суддя працює
Районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд не може
448
90
розглядати та вирішувати справи про будь-які правопорушення,
вчиненні суддею, що працює в такому суді
Інша відповідь
0
0
Як Ви можете оцінити ефективність застосування такого заходу адміністративного
примусу, як привід особи, що ухиляється від явки за викликом при розгляді справ про
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, вчиненні суддями?
КУпАП досить чітко та вичерпно регулює всі питання, пов’язані із
56
11
застосуванням приводу, а тому відсутня необхідність в його
кардинальному вдосконаленні
Законодавчі норми, які регулюють порядок здійснення приводу у
322
64
справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією,
вчиненні суддями, є недосконалими, а тому потребують перегляду та
уточнення. Зокрема, доцільно:
а) розширити перелік способів повідомлення особи про розгляд справи,
403
81
зокрема, передбачити можливість надіслання повідомлення поштою,
електронною поштою чи факсимільним зв'язком, здійснення виклику по
телефону або телеграмою тощо
б) законодавчо закріпити можливість здійснення виклику особи, яка
288
58
притягується до адміністративної відповідальності, через інших осіб,
наприклад, членів сім’ї, які спільно з нею проживають, житловокомунальні організації, адміністрацію підприємства, установи
організації за місцем роботи тощо
в) в законодавчому порядку чітко визначити форми підтвердження
302
60
отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом
іншим шляхом (наприклад, підпис особи, відеозапис, пояснення інших
осіб тощо)
г) в законодавчому порядку визначити перелік поважних причин, які
297
59
унеможливлюють прибуття особи на виклик, що суттєво скоротить
кількість випадків зловживань у цій сфері
д) закріпити в КУпАП визначення приводу як примусового
382
76
процесуального заходу, чітко сформулювати підстави його
застосування, визначити категорії осіб, до яких він застосовується і до
яких, навпаки, забороняється його застосування, детально прописати
порядок його застосування та інші питання;
е) інше
78
16
Застосування даного примусового заходу порушує принцип
64
13
недоторканності суддів, а тому в законодавчому порядку необхідно
передбачити заборону застосовувати привід у справах про
адміністративні правопорушення, вчиненні суддями
На сьогодні привід не виконує покладених на нього функцій, а саме, не
49
10
забезпечує обов’язкову присутність осіб при розгляді справ про
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, а тому його
необхідно скасувати
Інша відповідь
9
2
На Вашу думку, чи доцільним є законодавче закріплення можливості розгляду справ про
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, за відсутності особи, яка
притягується до відповідальності, у випадку її ухилення від явки за викликом?
Ні, оскільки законодавець передбачає обов’язкову участь особи при
127
25
розгляді найбільш складних категорій адміністративних правопорушень
і відсутність особи в цих випадках може суттєво вплинути на повноту
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33

та об’єктивність такого розгляду
Так, але лише при розгляді деяких категорій справ, у тому числі, справ
343
69
про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією
Так, в законодавчому порядку необхідно передбачити можливість
28
6
розгляду всіх без винятку справ про адміністративні правопорушення за
відсутності особи, яка притягується до відповідальності, у випадку її
ухилення від явки за викликом
Інша відповідь
2
0
На Вашу думку, де найбільш доцільно розглядати справи про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією?
Справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією,
166
33
необхідно розглядати за місцем їх учинення
Справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією,
11
2
необхідно розглядати за місцем проживання правопорушника
Справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією,
254
55
необхідно розглядати за місцем безпосереднього виконання особою
функцій держави чи місцевого самоврядування
Інша відповідь
49
10
На Вашу думку, які заходи необхідно вжити з метою вдосконалення підготовчого етапу
розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією?
Сьогодні КУпАП досить детально регулює підготовчий етап розгляду
87
17
справ про адміністративні правопорушення, а тому немає необхідності
в його додатковому процесуальному регулюванні
Більшість процесуальних норм, які регулюють порядок підготовки
360
72
справи про адміністративне правопорушення до розгляду, є
недосконалими, що створює передумови для різного роду зловживань.
У зв’язку з цим, необхідно:
а) обмежити право суду на перенесення часу розгляду справи у
277
55
випадках, якщо особу, яка притягується до адміністративної
відповідальності не було повідомлено про час і місце розгляду справи,
або якщо така особа з поважних причин не може з’явитися на розгляд
б) обмежити право суду на повернення для доопрацювання протоколу
314
63
та інших матеріалів у випадку їх неналежного оформлення, зокрема,
встановити, що таке повернення допускається лише у випадках
наявності суттєвих недоліків, які перешкоджають належному розгляду
справи та прийняттю обґрунтованого рішення
в) покласти на суд обов’язок у випадку повернення протоколу та інших
302
60
матеріалів справи на доопрацювання чітко визначити, які саме недоліки
необхідно усунути, яким способом і в який строк
г) визначити механізм контролю за поверненням доопрацьованих
327
65
матеріалів
д) інше
68
14
Інша відповідь
53
11
На Вашу думку, які заходи необхідно вжити з метою вдосконалення процедури розгляду
справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією?
Сьогодні КУпАП досить детально регулює процедуру розгляду справ
107
21
про адміністративні правопорушення, а тому немає необхідності в її
додатковому процесуальному регулюванні
Більшість процесуальних норм, які регулюють процедуру розгляду
323
65
справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, є
недосконалими, що створює передумови для різного роду зловживань.
У зв’язку з цим, необхідно:
а) законодавчо закріпити право суду на перенесення часу розгляду
258
52
справи у випадках, якщо особу, яка притягується до адміністративної
відповідальності не було повідомлено про час і місце розгляду справи,
або якщо така особа з поважних причин не може з’явитися на розгляд
б) законодавчо закріпити право суду на повернення для доопрацювання
317
63
протоколу та інших матеріалів у випадку їх неналежного оформлення
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не лише на стадії підготовки справи до розгляду, але також і на стадії її
безпосереднього розгляду
в) виключити з КУпАП положення, що передбачає обов’язкову участь
201
40
прокурора при розгляді справ про адміністративні правопорушення,
пов’язані з корупцією як такі, що не відповідають ані
антикорупційному законодавству, ані новому Закону України «Про
прокуратуру»
г) законодавчо встановити заборону звільнення від адміністративної
392
78
відповідальності у зв’язку із малозначністю правопорушення, а також у
зв’язку із передачею матеріалів на розгляд громадської організації або
трудового колективу у всіх випадках вчинення правопорушень,
пов’язаних з корупцією
д) інше
107
21
Інша відповідь
70
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На Вашу думку, чи доцільно відсторонювати від посади суддів, щодо яких було складено
протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, або
винесено постанову про накладення стягнення за таке правопорушення?
Ні, оскільки Закон України «Про судоустрій і статус суддів» передбачає
98
20
відсторонення від посади суддів лише у зв’язку з їх притягненням до
кримінальної відповідальності
Так, оскільки і Закон України «Про судоустрій і статус суддів», і Закон
46
9
України «Про запобігання корупції» чітко визначають правові підстави
для застосування відсторонення судді у зазначених випадках
Відсторонення суддів від посади в зазначених випадках є доцільним,
345
69
однак з метою його застосування необхідно узгодити між собою
антикорупційне законодавство та Закон України «Про судоустрій і
статус суддів» (в частині суддівської недоторканності)
Інша відповідь
11
2

