
 
 

 
 

Порівняльний огляд взаємозв’язку суддівського самоврядування та 
незалежності судової влади в країнах Європейського Союзу 

 

 
Інформаційна довідка, підготовлена Європейським інформаційно-

дослідницьким центром на запит  

народного депутата України  

 
__________________________________________________________________________________ 

Європейський інформаційно-дослідницький центр створено з метою  надання народним депутатам України інформації, яка може бути 
використана ними у законотворчій діяльності. Діяльність Європейського інформаційно-дослідницького центру здійснюється в рамках 
програми USAID "Рада: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво", що виконується Фондом "Східна 
Європа". Більше про центр на сайті http://euinfocenter.rada.gov.ua/ 
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Ризик узалежнення суддів Країна  Як ризик нейтралізований? Форма суддівського 
самоврядування 

Закон або інший 
правовий акт, яким це 
врегульовано 

Примітки (інша 
важлива дотична 
інформація) 

Ще у Датській Конституції 1849 
року містилося положення, що 
забезпечує організаційну, 
функціональну та особисту 
незалежність судів: 
«Законодавча влада спільно 
належить королю та 
парламенту. Виконавча влада 
належить королю. Судова влада 
належить судам1» 
Однак, до судової реформи 1999 
року суди Данії керувалися 
Міністерством юстиції. 

Королівство 
Данія 

Судова реформа 1999 року спричинила 
тривалі політичні дебати щодо 
найкращого способу забезпечення 
судової незалежності Данії.  Дебати 
точилися навколо особливо важливих 
питань, таких як керівництво судами та 
призначення суддів.  
Після тривалих дебатів у парламенті 
Данії та друкованій пресі парламент 
Данії вирішив, що суди більше не будуть 
керуватися Міністерством юстиції, як це 
було до цього часу.  
(Хоча не було жодних доказів того, що 
тодішня система мала негативний 
вплив на незалежність судів, парламент 
Данії не хотів залишити місце навіть 
для теоретичної можливості, що така 
незалежність не підлягає сумніву. На 
їхню думку, не повинно бути більше 
жодних зв'язків між суддівською 
системою та Міністерством юстиції)2. 
В результаті були створені Судова 
адміністрація. 
 

Судова адміністрація 
Данії.  Очолює рада 
керівників і директор. 
Судова адміністрація 
Данії підзвітна 
Міністерству юстиції, 
але Міністр юстиції не 
має повноважень та не 
може змінювати 
рішення, прийняті 
Судовою 
адміністрацією. 
 
Рада з суддівських 
справ, незалежна 
установа, яка приймає 
рішення про 
призначення суддів 
(члени Ради 
призначаються 
міністром юстиції, але 
тільки за 
рекомендацією 
загальних зборів суддів 
Верховного суду та 

Administration of 
Justice Act as of 19963 
 
The Danish 
Administration of 
Justice Act (extracts) 
Consolidated Act no. 
1069 of 6 November 
20084 

Судову 
адміністрацію Данії 
очолює рада 
керівників і 
директор. Судова 
адміністрація Данії 
підзвітна 
Міністерству 
юстиції, але Міністр 
юстиції не має 
повноважень та не 
може змінювати 
рішення, прийняті 
Судовою 
адміністрацією. 
Рада керівників є 
керівництвом 
вищого рівня та 
відповідає за всю 
діяльність Судової 
адміністрації Данії. 
Директор, який 
призначається та 
звільняється радою 
керівників, 

                                                           
1
 Denmark's Constitution of 1953 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.parliament.am/library/sahmanadrutyunner/dania.pdf. 

 
2
 domstol.dk [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.domstol.dk/om/otherlanguages/english/historicoutline/Pages/default.aspx. 

 
3
 Administration of Justice Act as of 1996 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.unodc.org/res/cld/document/dnk/1992/administration_of_justice_act_as_of_1996_html/Danish_Administration_of_Justice_Act_as_of_2013.pdf. 
 
4
 The Danish Administration of Justice Act (extracts) Consolidated Act no. 1069 of 6 November 2008 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

file:///C:/Users/User/Downloads/DENMARK_ADMINISTRATION_of_justice_act-2008_en-OK.pdf. 
 

http://www.parliament.am/library/sahmanadrutyunner/dania.pdf
http://www.domstol.dk/om/otherlanguages/english/historicoutline/Pages/default.aspx
https://www.unodc.org/res/cld/document/dnk/1992/administration_of_justice_act_as_of_1996_html/Danish_Administration_of_Justice_Act_as_of_2013.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/DENMARK_ADMINISTRATION_of_justice_act-2008_en-OK.pdf
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апеляційних судів, 
Асоціації данських 
суддів, Вищої ради 
адвокатів і юристів 
Данії за підтримки 
Асоціації місцевих 
властей). 

відповідає за 
управління 
повсякденною 
діяльністю. 
Директору не 
обов’язково мати 
вищу юридичну 
освіту. Склад ради 
керівників Судової 
адміністрації Данії 
визначено в Законі 
про Судову 
адміністрацію Данії. 
Рада керівників 
складається з 11 
членів, 8 з яких є 
представниками 
судів, один – юрист, 
і інші двоє мають 
освіту в галузі 
управління та 
соціології 

Бюджетний  Судова адміністрація активно веде 
переговори щодо бюджету, який буде 
виділено для судової системи. Це 
відбувається по каналах Міністерства 
юстиції. Міністерство юстиції делегує 
бюджет до Судової адміністрації, яка, у 
свою чергу, виділяє бюджет для судів. 
Судова рада несе економічну 
відповідальність за судову владу. Рада 
має можливість звернутися 
безпосередньо до Парламенту з 
бюджетним запитом, в разі якщо вона 
вважає асигнування недостатніми. 

  Парламент 
визначає річний 
бюджет судів Данії. 
(наприклад, 
бюджет на 2014 рік 
складав 1,8 млрд. 
доларів). Близько 
однієї третини 
бюджету йде на 
заробітну плату, а 
решта - на 
будівництво, ІТ, 
розвиток, навчання, 
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Розподіл ресурсів по 24 районним судам 
здійснюється за бюджетною моделлю, 
яка зважує кількість отриманих справ в 
різні районні суди (робоче 
навантаження). Стосовно інших судів, 
виділення ресурсів базується на основі 
бюджету, який виділявся в попередні 
роки. 
 
 

освіту та 
адміністрацію5. 

Звільнення судді  Конституція Данії гарантує особисту 
незалежність суддів, захищаючи їх від 
звільнення. 
Звільнення може відбуватися лише у 
випадках грубої неправомірної 
поведінки або у випадках тривалих 
фізичних або психологічних 
захворювань. Такі звільнення 
вирішуються Спеціальним судом 
звинувачень та перегляду справ, який 
складається з по  одному судді із 
Верховного Суду, Вищого Суду та 
Окружного суду. Рішення можна 
оскаржити у Верховному суді6. 
 

 Denmark's Constitution  

Дисциплінарні покарання  В Данії дисциплінарні повноваження 
покладаються на незалежний інститут - 
Спеціальний суд обвинувального 
вироку і перегляду рішень. 
 
Спеціальний суд обвинувального 
вироку і перегляду рішень не може 
розглядати суддівські рішення судді, 

   

                                                           
5
 FACTS ABOUT THE COURTS OF DENMARK [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.domstol.dk/om/otherlanguages/english/publications/Publications/profilbrochure_uk.pdf. 
 
6
 Denmark's Constitution of 1953 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.parliament.am/library/sahmanadrutyunner/dania.pdf. 

 

http://www.domstol.dk/om/otherlanguages/english/publications/Publications/profilbrochure_uk.pdf
http://www.parliament.am/library/sahmanadrutyunner/dania.pdf
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проте може застосувати дисциплінарні 
покарання щодо судді у справах, що 
стосуються скарг на неправомірну або 
непристойну поведінку судді. Якщо Суд 
визнає, що суддя поводився 
неправомірно чи непристойно у своїх 
діях, Суд може висунути звинувачення 
або обов’язок сплатити штраф, а у 
випадках грубих неправомірних дій Суд 
може вирішити питання про звільнення 
судді7. 
 

Кар’єра судді  В Данії Судова адміністрація несе 
відповідальність за підготовку всіх 
співробітників суду, включаючи суддів і 
заступників суддів. 
 
 
 
 

   

Створення, ліквідація та 
реорганізація судів. 

 Реформа судів Данії 
З 1 січня 2007 року кількість окружних 
судів у Данії різко скоротилася з 82 до 
24. У той же час процедурні правила 
були змінені, щоб забезпечити більш 
суворі та одночасно гнучкі правила 
процедури розгляду справи на 
підготовчому етапі суду. Зміни 
процесуальних правили до того, що всі 
справи з лише кількома винятками - 
судять першими інстанціями окружних 
судів. 
 
Реформа призвела до таких змін: 

 Кількість окружних судів 

 Denmark's Constitution  

                                                           
7
 CONSULTATIVE COUNCIL OF EUROPEAN JUDGES (CCJE) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/textes/OP17_Danemark.pdf. 
 

https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/textes/OP17_Danemark.pdf
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зменшилася з 82 до 24. 
 Практично всі справи 

розглядаються окружними 
судами (перший рівень).  

 Цивільні справи в окружних 
судах можуть бути розглянуті на 
колегії суддів або суддею, якому 
допомагають експерти. 

 Верховний суд розглядає лише 
особливо важливі справи. 

 
До реформи в багатьох окружних судах 
був лише один суддя, а в деяких 
окружних судах було лише 10 
працівників. Це зробило багато 
окружних судів дуже вразливими до 
різних причин відсутності судів на 
роботі. 
 
Нові окружні суди мають принаймні 
п'ять суддів, один президент та близько 
50 працівників. Голова суду має бути 
кваліфікованим як суддя, але в рамках 
реформи кандидати на посаду судді 
також перевіряються на навички 
управління8. 

Ризик узалежнення суддів Країна  Як ризик нейтралізований? Форма суддівського 
самоврядування 

Закон або інший 
правовий акт, яким це 
врегульовано 

Примітки (інша 
важлива дотична 
інформація) 

 Королівство 
Швеція 

Конституція Швеції окреслює 
незалежність судової організації та 
закріплює процесуальний закон для 
законодавця. 
Незалежність суддів - гарантована на 
рівні позиції індивідуальності судді, з 
точки зору правової позиції та 

Судова адміністрація 
Швеції  була створена 
виключно з метою 
покращеного 
адміністративного 
управління та 
контролю за судовим 

The Constitution of the 
Kingdom of Sweden11 
 
The Swedish Code of 
Judicial procedure12 
Sweden The Instrument 
of Government13  

 

                                                           
8
 domstol.dk [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.domstol.dk/om/otherlanguages/english/historicoutline/Pages/default.aspx. 

 

http://www.domstol.dk/om/otherlanguages/english/historicoutline/Pages/default.aspx
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функціонально, на рівні юрисдикційної 
функції (організація та самостійне 
здійснення правосуддя)9. 
 
 
 
 

бюджетом і 
персоналом10. 
Судова адміністрація 
Швеції є органом 
виконавчої влади. Вона 
звітує консультативній 
раді, що складається з 8 
членів. 4 членів є 
представниками 
парламенту (4 
основних партій). 
Діяльність Судової 
адміністрації Швеції, 
як незалежного 
суддівського органу 
захищена конституцією 
від будь-якого 
втручання з боку 
міністерства. 

Бюджетний  Управлінням та розподілом бюджету 
займається Судова адміністрація. Голови 
судів можуть мати деякі функції щодо 
бюджету, наприклад, вони часто 
надають поради, пропозиції, плани та 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
11

 The Constitution of the Kingdom of Sweden [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.parliament.am/library/sahmanadrutyunner/Sweden.pdf 
 
12

 THE SWEDISH CODE OF JUDICIAL PROCEDURE [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.government.se/contentassets/a1be9e99a5c64d1bb93a96ce5d517e9c/the-swedish-code-of-judicial-procedure-ds-1998_65.pdf. 
 
13

 The Swedish Code of Judicial procedure
13

 
Sweden The Instrument of Government [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.scandinavianlaw.se/pdf/52-26.pdf. 
 
9
 Councils for the judiciary in EU countries [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://siteresources.worldbank.org/INTLAWJUSTINST/Resources/Voermans_article.pdf. 
 
10

 Суддівські ради у державах-членах ЄС та незалежність судової влади: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.justicereformukraine.eu/wp-content/uploads/2014/09/Report_Councils_ua.pdf. 
 

http://www.parliament.am/library/sahmanadrutyunner/Sweden.pdf
http://www.government.se/contentassets/a1be9e99a5c64d1bb93a96ce5d517e9c/the-swedish-code-of-judicial-procedure-ds-1998_65.pdf
http://www.scandinavianlaw.se/pdf/52-26.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTLAWJUSTINST/Resources/Voermans_article.pdf
http://www.justicereformukraine.eu/wp-content/uploads/2014/09/Report_Councils_ua.pdf
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рекомендації, які йдуть на затвердження 
Парламентом. У кінцевому підсумку 
відповідальність за управління 
бюджетом суду покладається на голів 
судів14. 

Звільнення судді  Судді у Швеції незалежні через те, що їх 
можна звільнити лише у випадках, 
передбачених Конституцією. Особа, яка 
призначена постійним суддею, може 
бути звільнена з посади лише за умови: 

 Було вчинене кримінальне 
діяння або груба та повторна 
зневага службових обов’язків; 

 Суддею досягнуто  відповідного 
пенсійного віку або іншим 
чином суддя зобов'язаний 
законом піти на пенсію.  

Постійний суддя має право оскаржити 
своє звільнення в суді, якщо він вважає 
його неправомірним15. 
 

   

Дисциплінарні покарання  У Швеції існує Кодекс етики. Цей кодекс 
не передбачає дисциплінарної 
відповідальності для суддів. Не існує 
переліку видів поведінки чи визначення 
неправомірних дій. Тип поведінки, який 
буде досліджуватися відповідно до 
законодавства, - це той факт, що суддя, 
навмисне або недбало, не виконує своїх 
обов'язків у сфері зайнятості. Тоді суддя 

   

                                                           
14

 КОНСУЛЬТАТИВНА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СУДДІВ (КРЄС) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
file:///D:/%D0%92%D0%A0%D0%A3/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B
D%D1%8C_2017/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0
%B8/SYNTHESIS%20UA(1).pdf. 
 
15

 The Constitution of the Kingdom of Sweden [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.parliament.am/library/sahmanadrutyunner/Sweden.pdf 
 
 

file:///D:/Ð�Ð Ð£/Ð�Ð½Ñ�Ð¾Ð¦ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Ð²ÐµÑ�ÐµÑ�ÐµÐ½Ñ�_2017/Ð�Ð°Ð¿Ð¸Ñ�%20Ð�ÐµÑ�Ð°Ñ�ÐµÐ½ÐºÐ°_Ñ�Ñ�Ð´Ð¸/SYNTHESIS%20UA(1).pdf
file:///D:/Ð�Ð Ð£/Ð�Ð½Ñ�Ð¾Ð¦ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Ð²ÐµÑ�ÐµÑ�ÐµÐ½Ñ�_2017/Ð�Ð°Ð¿Ð¸Ñ�%20Ð�ÐµÑ�Ð°Ñ�ÐµÐ½ÐºÐ°_Ñ�Ñ�Ð´Ð¸/SYNTHESIS%20UA(1).pdf
file:///D:/Ð�Ð Ð£/Ð�Ð½Ñ�Ð¾Ð¦ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Ð²ÐµÑ�ÐµÑ�ÐµÐ½Ñ�_2017/Ð�Ð°Ð¿Ð¸Ñ�%20Ð�ÐµÑ�Ð°Ñ�ÐµÐ½ÐºÐ°_Ñ�Ñ�Ð´Ð¸/SYNTHESIS%20UA(1).pdf
http://www.parliament.am/library/sahmanadrutyunner/Sweden.pdf


9 
 

може бути поінформований про 
дисциплінарну відповідальність. Якщо 
поведінка щодо всіх обставин 
вважається незначною, жодних 
дисциплінарних заходів не 
вживатиметься. Якщо поведінка 
виходить за межі етичної, 
застосовуються санкції у вигляді 
вирахування заробітної плати і може 
здійснюватися максимум на 30 днів і не 
перевищувати 25% від щоденної ставки.  
Дисциплінарні скарги щодо суддів 
керуються Шведською національною 
дисциплінарною комісією, незалежний 
орган. Ця комісія розглядає питання, 
пов'язані з дисциплінарною 
відповідальністю, обвинуваченням, 
звільненням, призупиненням і 
медичним оглядом стосовно державних 
службовців на вищих посадах16. 

Кар’єра судді  Кар’єра судді починається після 
отримання диплому бакалавра. Потім 
судді проходять спеціальну програму 
підготовки суддів, включаючи службу в 
апеляційному, адміністративному та 
районному судах. Після успішного 
закінчення терміну служби суддя 
призначається на посаду асоційованого 
судді в апеляційному або 
адміністративному судах. Ті, хто мають 
досвід кваліфікованої юридичної 
роботи, можуть бути призначені на 

 The Code of Judicial 
Procedyre18 

Кар'єрні 
можливості 
Випускник 
юридичного 
факультету  
Консультант 
в районному суді 
або  
Адміністративному 
суді  
Суд загальної 
юрисдикції 

                                                           
16

 Disciplinary proceedings and liability of judges [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.csm1909.ro/ViewFile.ashx?guid=056d4248-5448-4277-ae64-
f6e10a758acd%7CInfoCSM. 
 
18

 THE CODE OF JUDICIAL PROCEDURE [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.government.se/contentassets/a1be9e99a5c64d1bb93a96ce5d517e9c/the-swedish-code-of-judicial-procedure-ds-1998_65.pdf. 
 

https://www.csm1909.ro/ViewFile.ashx?guid=056d4248-5448-4277-ae64-f6e10a758acd%7CInfoCSM
https://www.csm1909.ro/ViewFile.ashx?guid=056d4248-5448-4277-ae64-f6e10a758acd%7CInfoCSM
http://www.government.se/contentassets/a1be9e99a5c64d1bb93a96ce5d517e9c/the-swedish-code-of-judicial-procedure-ds-1998_65.pdf
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посаду постійного судді. Більшість 
постійних суддів є суддями в окружному 
або адміністративному суді. Голова 
окружного або адміністративного судів 
називається Головним Суддею, а голова 
апеляційного та адміністративного - 
Президентом. Судді у Верховному суді та 
Вищому адміністративному суді 
називаються суддями17. 
 
Непрофесійний Суддя - Роль і 
призначення: 
 

• Кожен Суд має ряд 
Непрофесійних Суддів (за 
винятком Верховного Суду та  
Адміністративного Суду) 

• Призначаються 
Муніципальними та Окружними 
Радами в кожному Судовому 
окрузі 

• Призначаються на термін 4 роки 
• Не мають Юридичного Ступеня 

 

Суддя апеляційного 
суду 
Діючий 
асоційований суддя  
апеляційного суду 1 
рік 
Помічник судді, 2 
роки 
Консультант в суді, 
1 рік. 
 
Загальний 
адміністративний 
суд 
Суддя  
адміністративного 
суду 
Чинний 
асоційований суддя  
адміністративного 
апеляційного суду, 1 
рік 
Помічник судді, 2 
роки 
Консультант в суді, 
1 рік. 

 
 

Постійний суддя 
Створення, ліквідація та 
реорганізація судів. 

 Шведські суди складаються з приблизно 
6 400 працівників, серед них 1 184 
постійних суддів, розподілених серед 80 
судів, органів влади та правління. 
Шведські суди складаються із загальних 
судів, загальних адміністративних судів, 

   

                                                           
17

 The Swedish judicial system [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.government.se/49ec0b/contentassets/9ebb0750780245aeb6d5c13c1ff5cf64/the-swedish-judicial-system.pdf. 
 

http://www.government.se/49ec0b/contentassets/9ebb0750780245aeb6d5c13c1ff5cf64/the-swedish-judicial-system.pdf
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регіональних орендних та орендних 
трибуналів. 

Ризик узалежнення суддів Країна  Як ризик нейтралізований? Форма суддівського 
самоврядування 

Закон або інший 
правовий акт, яким це 
врегульовано 

Примітки (інша 
важлива дотична 
інформація) 

Президент Республіки є 
гарантом незалежності судової 
влади. Йому допомагає Вища 
рада магістратури. 
Статус магістратів 
встановлюється 
Конституцією19. 
 

Французька 
Республіка 
 

Відповідно до Конституційної реформи 
1993 року та органічного 
(конституційного) закону 1994 року 
правовий статус Вищої ради 
магістратури зазнав суттєвих змін. 
Було розмежовано процедури 
призначення суддів та прокурорів. 
Змінено принцип формування Ради, 
участь у формуванні якої, зокрема, 
беруть Президент Республіки, 
Президент Національної Асамблеї, 
Президент Сенату та Генеральної 
асамблеї Державної Ради. Повноваження 
Вищої ради магістратури Франції 
стосовно суддівського корпусу 
розширено в частині надання 
пропозицій кандидатур на посади голів 
судів першої інстанції та отримано 
право консультативного голосу 
відносно всіх інших призначень. 
Стосовно призначення прокурорів Рада 
набула права надавати консультативні 
висновки щодо кандидатів на посади. 
 
Черговий етап модернізації інститутів 
Ради відбувся через конституційні зміни 
2008 року та з прийняттям органічного 
закону 2010 року, завдяки яким змінено 
процедуру головування у Вищій раді 

Вища рада 
магістратури 
створена у Франції 
1883 року відповідно 
до закону про 
організацію судової 
влади. Функціонує 
незалежно від уряду як 
гарантія незалежності 
судів. 
 
Вища рада 
магістратури в країні 
має почесний статус 
гаранта незалежності 
судової влади та 
символу єдності 
судового корпусу. 
 
 
 
 
 
 

Конституція 
Французької 
Республіки21 

В рамках своєї 
компетенції Вища 
рада магістратури 
Франції наразі має 
повноваження 
пропонувати 
кандидатури на 
посаду суддів 
Касаційного суду 
(Першого 
Президента, 
президентів палат, 
радників, радників з 
особливих питань, 
радників, які 
працюють 
тимчасово, 
референтів, що 
готують рішення), 
перших президентів 
апеляційного суду 
та президентів 
трибуналів (судів 
першої інстанції). 
Рада має 
повноваження щодо 
проведення 
перевірок, вивчення 
справ, проведення 

                                                           
19

 КОНСТИТУЦІЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/127/1-13.pdf. 
 

http://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/127/1-13.pdf
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магістратури Франції, її склад, 
процедуру призначення прокурорів20. 
 
 

опитувань, може як 
ініціювати, так і 
відкликати 
пропозиції. 
Стосовно інших 
призначень 
повноваження в цій 
сфері належать 
Міністру юстиції, а 
Вища рада 
магістратури надає 
власні висновки 
щодо проектів 
пропозицій, які, 
утім, не мають 
обов’язкового 
характеру для 
Міністра юстиції22. 
 

Бюджетний  У Франції бюджет управляється 
головами апеляційних судів і 
директором суду (щодо працівників 
суду). 

   

Звільнення судді  У Франції всі судді користуються 
конституційним захистом: вони не 
можуть бути звільнені до виходу на 
пенсію. За винятком дисциплінарної 
відповідальності23. 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
21

 КОНСТИТУЦІЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/127/1-13.pdf. 
 
20

 Вища рада магістратури Франції [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.vru.gov.ua/add_text/20. 
 
22

 Вища рада магістратури Франції [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.vru.gov.ua/add_text/20. 
 
23

 The Independence of Tax Judges in France [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.iatj.net/congresses/documents/JudicialIndependence-France.pdf. 
 

http://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/127/1-13.pdf
http://www.vru.gov.ua/add_text/20
http://www.vru.gov.ua/add_text/20
http://www.iatj.net/congresses/documents/JudicialIndependence-France.pdf
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Дисциплінарні покарання  Статут магістратури передбачає, що: 
«Будь-яка несправедливість суддів під 
час виконання своїх обов'язків, 
безчесність, чи приниження гідності 
становить дисциплінарне 
правопорушення». Компетенція Вищої 
ради магістратури стосовно суддів – 
прийняття  постанов щодо 
дисциплінарної відповідальності, 
накладання дисциплінарного стягнення: 
Вища рада магістратури виступає як 
судова інстанція і її рішення в цій 
частині можуть бути оскаржені до 
Державної Ради. 
Накладення дисциплінарного стягнення 
стосовно прокурорів належить до 
повноважень Міністра юстиції, його 
рішення можуть бути оскаржені лише в 
частині перевищення повноважень. 
Крім того, однією з новацій реформи 
2008 року є запровадження можливості 
безпосереднього звернення до Вищої 
ради юстиції учасників судового 
процесу. Існує три комісії, які 
розглядають звернення. Дві з них 
вивчають звернення стосовно суддів і 
одна відносно прокурорів. До їх складу 
входять два магістрати та дві особи, які 
не є магістратами, вони обираються 
президентом, що відповідає за 
формування суддівського або 
прокурорського корпусу. З огляду на 
неупередженість, ці члени не можуть 
брати участь у засіданнях секції щодо 
дисциплінарної відповідальності, у 

 Statut de la 
Magistrature24 
 

Санкції: 
 Догана із 

забороною 
входженням 
до 
особистого 
файлу судді 

 Звільнення 
 Звільнення 

від певних 
функцій 

 Заборона 
призначати 
одного 
суддю 
протягом 5 
років 

 Переведенн
я до  суду 
нижчого 
рівня 

 Тимчасова 
заборона на 
виконання 
певних 
функцій 

 Примусовий 
вихід на 
пенсію або 
добровільне 
звільнення 

                                                           
24

 Statut de la Magistrature [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.justice.gov.mg/lorganisation-judiciaire/les-principaux-textes-de-la-justice/statut-de-
la-magistrature/. 
 

http://www.justice.gov.mg/lorganisation-judiciaire/les-principaux-textes-de-la-justice/statut-de-la-magistrature/
http://www.justice.gov.mg/lorganisation-judiciaire/les-principaux-textes-de-la-justice/statut-de-la-magistrature/
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випадках звернення до них. Звернення 
учасника процесу не може поставити під 
сумнів винесене суддею рішення.  
 

Кар’єра судді  У Франції суддя є професіоналом і 
державним чиновником. Суддівська 
кар’єра починається після закінчення 
університету. Першим кроком у 
суддівській кар’єрі є вступ на державну 
службу на конкурсній основі. Залежно 
від успіхів у професійній діяльності 
суддя поступово просуватиметься по 
службі і відповідно займе посаду у 
вищих судових інстанціях25. 

   

Прямий тиск на суддів 
(«телефонне право») 

 За неналежний вплив на суддів, Франція 
у Кримінальному кодексі зазначила 
спеціальні положення, які передбачають 
покарання за інше неправомірне 
втручання. Передбачені санкції для 
вищих за посадою суддів, які дають 
вказівки суддям нижчих інстанцій, але 
загалом передбачено єдиний вид 
санкцій – це кримінальне покарання26.  

  
Criminal Code of the 
French Republic27 
 

 

 
Інформаційну довідку підготувала 

аналітик ЄІДЦ 
Оксана Савчук 

                                                           
25

 ДОБІР ТА ПІДГОТОВКА СУДДІВ: АНАЛІЗ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ЗАРУБІЖНОГО ТА ВІДЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА [Електронний ресурс] – Режим доступу до 
ресурсу: file:///C:/Users/User/Downloads/jnn_2014_11_17%20(1).pdf. 
 
26

 Посилення незалежності та неупередженості судової влади як передумова верховенства права в державах-членах Ради Європи [Електронний ресурс] – Режим доступу 
до ресурсу: https://rm.coe.int/1680666602. 
 
27

 Criminal Code of the French Republic [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes. 
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