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АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ ГАРАНТУВАННЯ 
НЕДОТОРКАННОСТІ СУДДІ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ADMINISTRATIVE PROCEDURES FOR GUARANTEEING 
THE IMMUNITY OF A JUDGE: GENERAL CHARACTERISTICS

Характеристика адміністративної процедури забезпечення недоторканності судді надана на основі доктри-
нальних напрацювань щодо сутності адміністративної процедури, з урахуванням специфіки функціонування 
судової влади та діяльності із забезпечення недоторканності судді. Обґрунтовано, що правовим процедурам у 
сфері організації судової влади притаманні загальні ознаки адміністративної процедури, а їх специфіка обу-
мовлена, передусім, специфікою цілей, що досягаються шляхом їх реалізації. Доведено, що адміністративні 
процедури гарантування недоторканності судді базуються на універсальних принципах адміністративного про-
цедурного права: законність; принцип рівності суб’єктів адміністративної процедури перед законом; належна 
мета здійснення повноважень; визначеність та обґрунтованість; неупередженість органу влади; розсудливість 
та добросовісність; відкритість; пропорційність; розумний строк та своєчасність; ефективність; презумпція пра-
вомірності актів особи; офіційний характер; гарантованість участі особи у адміністративній процедурі; забез-
печення ефективних засобів правового захисту. Розкрито заявний та втручальний характер адміністративних 
процедур гарантування недоторканності судді. Розкрито складний характер цих процедур. Виділено лише одну 
просту адміністративну процедуру гарантування недоторканності судді: негайного звільнення затриманого судді 
після встановлення його особи. У цій процедурі відсутня не тільки відокремлена стадія відкриття провадження, 
але й відсутня альтернатива прийняття рішення у разі встановлення особи судді – його обов’язково має бути 
звільнено. Надано характеристику адміністративних процедур гарантування недоторканності судді за крите-
ріями: кількості заінтересованих осіб (одноособові); сутності (інспекційні). Перспективами подальших науко-
вих досліджень визначено уточнення сутності адміністративної процедури гарантування недоторканності судді 
порівняно із змістом родового поняття адміністративної процедури.

Ключові слова: недоторканність судді, імунітет судді, адміністративна процедура, судова влада, адміні-
стративне судочинство, незалежність судді. 

The characteristics of the administrative procedure for ensuring the immunity of a judge are provided on the basis of 
doctrinal developments on the essence of the administrative procedure, taking into account the specifics of the function-
ing of the judiciary and activities to ensure the immunity of judges. It is substantiated that legal procedures in the field 
of organization of the judiciary are characterized by general features of administrative procedure, and their specificity 
is due primarily to the specifics of the goals achieved through their implementation. It is proved that administrative 
procedures for guaranteeing the immunity of a judge are based on universal principles of administrative procedural 
law: legality; the principle of equality of subjects of administrative procedure before the law; the proper purpose of the 
exercise of authority; certainty and validity; impartiality of the authority; prudence and good faith; openness; proportion-
ality; reasonable time and timeliness; efficiency; presumption of legality of personal acts; official character; guaranteed 
participation of a person in the administrative procedure; providing effective remedies. The declarative and interfering 
nature of administrative procedures for guaranteeing the immunity of a judge is revealed. The complex nature of these 
procedures is revealed. There is only one simple administrative procedure for guaranteeing the immunity of a judge: the 
immediate release of a detained judge after his or her identity has been established. Not only is there no separate stage 
in this procedure, but there is no alternative to making a decision if a judge is identified – he or she must be dismissed. A 
description of the administrative procedures for guaranteeing the immunity of a judge according to the following criteria: 
number of interested persons (single persons); entities (inspection). Prospects for further research determine the clarifi-
cation of the essence of the administrative procedure for guaranteeing the immunity of a judge compared to the content 
of the generic concept of administrative procedure.

Key words: immunity of a judge, immunity of a judge, administrative procedure, judicial power, administrative 
proceedings, independence of a judge.
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Актуальність теми. Адміністративні про-
цедури гарантування недоторканності судді 
базуються на положеннях ч. 2 ст. 19 Конститу-
ції України щодо обов’язку органів влади діяти 
виключно на підставі, у межах повноважень 
та у спосіб, передбачений законодавством 
(ч. 2 ст. 19 Конституції України). Відповідно до 
Стратегії реформування державного управлін-
ня України на 2022-2025 роки, схваленої роз-
порядженням Кабінету Міністрів України від 
21 липня 2021 р. № 831-р [1] пріоритетами роз-
витку виконавчої влади визначено: професій-
ність, результативність, ефективність, підзвіт-
ність з метою побудови сервісної та цифрової 
держави, що здатна гарантувати права, свобо-
ди та законні інтереси на рівні європейських 
стандартів. Вказані пріоритети є суголосними 
із визначеними у Стратегії розвитку системи 
правосуддя та конституційного судочинства на 
2021 – 2023 роки, що затверджена Указом Пре-
зидента України від 11.06.2021 р. № 231/2021 
[2]: розвиток організаційного забезпечення 
функціонування судової влади; підвищення 
ефективності роботи Служби судової охорони 
(п. 4.2.2. вказаної Стратегії); розвиток поло-
жень щодо притягнення суддів до дисциплі-
нарної відповідальності: підстав притягнення 
до дисциплінарної відповідальності, процедур 
розгляду скарг щодо неналежної поведінки 
суддів (п. 4.2.3. вказаної Стратегії). Результа-
том реалізації цих положень має стати не тіль-
ки зміцнення незалежності судової влади, але 
й зміцнення недоторканності судді. 

Правові процедури активно використову-
ються уповноваженими суб’єктами організа-
ції судової влади: ВРП, органами суддівського 
самоврядування, ДСА України. Так, протягом 
2020, 2019, 2018, 2017 років у провадженні 
ВРП перебувало 341, 450, 436, 330 повідомлень 
про втручання у діяльність судді; 10489, 9804, 
20546, 15625 скарг щодо дисциплінарного 
проступку судді. Протягом 2020 та 2019 років 
у провадженні ВРП перебувало 7225 та 7624 
звернень суддів відповідно [3, с. 7; 4, с. 7]. 

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
Проблематиці адміністративних процедур 
у сфері діяльності судової влади останнім часом 
приділяли увагу такі вчені, як: М.М. Пищида 
(Адміністративно-правове регулювання проце-
дур добору на посаду судді в Україні, 2021 р.) 

[5]; Д.В. Сущенко (Адміністративні процеду-
ри в Україні та країнах Європи, 2019 р.) [6; 
7], В.В. Рунова (Адміністративні процеду-
ри в діяльності господарських судів України, 
2017 р.) [8] та деякі інші. Доктринальні напра-
цювання щодо природи та сутності адміністра-
тивних процедур представлені роботами таких 
вчених, як: І.В. Криворучко (Принципи здій-
снення адміністративних процедур органами 
публічної влади: теоретичні основи визначен-
ня та застосування, 2018 р.) [9]; О.І. Миколенко 
(Місце адміністративного процедурного права 
в системі юридичних знань та системі права 
України, 2011 р.) [10]; Г.В. Фоміч (Адміністра-
тивні процедури у публічній службі України, 
2010 р.) [11]; О.С. Лагода (Адміністративна 
процедура: теорія і практика застосування, 
2007 р.) [12]; Р.С. Алімов (Процедури в адміні-
стративному праві України: теорія і практика, 
2002 р.) [13] та деякі інші. Результати цих та 
інших наукових досліджень свідчать про сфор-
мованість теоретико-методологічної бази для 
опрацювання проблематики адміністративних 
процедур гарантування недоторканності судді 
у доктрині адміністративного права. Водночас 
відсутні роботи, що безпосередньо присвячені 
висвітленню цієї проблематики. 

Метою статті є надання загальнотеоретич-
ної характеристики адміністративних проце-
дур гарантування недоторканності судді з ура-
хуванням специфіки сфери адміністративних 
правовідносин, що є об’єктом дослідження: 
сфера організації системи правосуддя.

Основний матеріал. У адміністративно-
правових наукових дослідженнях зустріча-
ються різні підходи щодо характеристики спе-
цифіки адміністративних процедур у різних 
сферах суспільної діяльності. Так, одні вчені 
(М.М. Пищида [5, с. 10], В.В. Рунова [14, с. 19, 
189-190], П.В. Горінов [15, с. 200] та деякі 
інші) зосереджуються на процедурних харак-
теристиках адміністративних процедур, що 
опрацьовуються ними: послідовність, закон-
ність, стадійність, правова форма завершення 
тощо. Інші (наприклад, Я.В. Тамаря) вклю-
чають до опису адміністративної процедури 
й такі характеристики, як предмет правовідно-
син. Так, Я.В. Тамаря надає системоутворюю-
чого характеру такому критерію класифікації 
адміністративних послуг, як предмет матері-
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альних правовідносин, реалізація яких зумо-
вила звернення за отриманням послуги. Крім 
того, вчена досліджує й інші матеріально-пра-
вові відносини, пов’язані із вказаними про-
цедурами, в тому числі – відносини цивіль-
но-правового характеру. Так, обґрунтовується 
доцільність прийняття Адміністративно-про-
цедурного кодексу та закріплення у ньому пра-
ва приватної особи на відшкодування шкоди, 
завданої суб’єктом публічної адміністрації 
щодо державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно. Вважаємо, що такий підхід 
вченої певною мірою зумовлений специфікою 
предметної сфери її дослідження (адміністра-
тивні процедури з державної реєстрації речо-
вих прав на нерухоме майно) [16, с. 57, 165, 
167]. Втім, актуальна доктрина адміністра-
тивного процесуального права виділяє адмі-
ністративні процесуальні відносини у окрему 
категорію. Так, одним з поширених визначень 
адміністративних процесуальних правовідно-
син є їх розуміння з позиції результату впливу 
адміністративних процесуальних норм. Таким 
результатом є реалізація матеріальних право-
вих норм, що стосуються публічного управ-
ління [17, с. 53-55]. Тому попри специфіку 
предметної сфери дослідження Я.В. Тамарі 
вважаємо її науковий підхід спірним, таким 
що має ознаки виходу за межі предмету науко-
вого дослідження. З цих причин вважаємо за 
доцільне обмежитись характеристикою про-
цедурних ознак адміністративних процедур 
гарантування недоторканності судді, при цьо-
му враховуючи їх призначення: забезпечення 
реалізації недоторканності судді як елементу 
його правового статусу, а також – забезпечення 
пов’язаних із цим прав, свобод, законних інтер-
есів судді. Характеристика адміністративної 
процедури забезпечення недоторканності судді 
має ґрунтуватись на доктринальних напрацю-
ваннях щодо сутності адміністративної проце-
дури, з урахуванням специфіки функціонуван-
ня судової влади та діяльності із забезпечення 
недоторканності судді. 

Розкриваючи сутність публічного адмі-
ністрування системи судоустрою в Україні 
Л.М. Волкова виділяє такі його напрями, як: 
узагальнення та формалізація приписів; кадро-
вий; організаційно-правовий; організаційно-
забезпечувальний [18, с. 216]. Вказується про 

такі функції діяльності суб’єктів організації 
судової влади: забезпечувальна (ДСА України, 
Національна школа суддів України, апарати 
судів); юрисдикційна (ВРП, Вища кваліфіка-
ційна комісія суддів України); виконання окре-
мих владних повноважень (органи суддівського 
самоврядування, Президент України як суб’єкт 
призначення судді на посаду) [19, с. 15]. Забез-
печення недоторканності судді вимагає реалі-
зації усіх зазначених функцій. Так, відповід-
но до п. 2 ч. 1 ст. 152 Закону «Про судоустрій 
і статус суддів» до повноважень ДСА України 
відноситься зокрема, забезпечення належних 
умов діяльності судів. У межах виконання 
цього повноваження у 2019 році ДСА Украї-
ни як головний розпорядник коштів держав-
ного бюджету досягла запланованої мети та 
завдань бюджетної програми на 2019 рік, 
зокрема забезпечення належного розгляду 
судових справ, створення умов для безпере-
шкодного здійснення правосуддя. На виконан-
ня цих завдань здійснювались: облік чисель-
ності суддів, інших працівників апарату суду; 
облік кількості приміщень, у яких розташовані 
суди та судові установи; забезпечення Служби 
судової охорони, зокрема форменим одягом, 
зброєю; капітальний ремонт приміщень судів; 
придбавалось житло для окремих категорій 
працівників судів та територіальних управлінь 
ДСА України тощо [20]. 

Аналіз напрацювань щодо теоретичних 
засад адміністративної процедури дозволяє зро-
бити висновок про усталений характер її осно-
вних ознак. Так, ще О.С. Лагода у 2007 році за 
результатами теоретичного узагальнення адмі-
ністративно-процедурної діяльності дійшов 
висновку, що адміністративна процедура являє 
собою визначений законом порядок розгляду 
та вирішення індивідуальних адміністративних 
справ суб’єктами виконавчої влади та місцево-
го самоврядування, що завершується прийнят-
тям акта адміністративного характеру або укла-
денням адміністративного договору [12, с. 13]. 
Отже, наголошується на таких ознаках адмі-
ністративної процедури, як: нормативність, 
послідовність (стадійність), визначеність (чіт-
ке виокремлення моменту завершення та його 
оформлення), предметна сфера (індивідуальні 
адміністративні справи), управлінський харак-
тер результатів (адміністративний акт чи адмі-
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ністративний договір). Про наступне визна-
ння цих ознак доктриною адміністративного 
права свідчить їх використання у подальших 
наукових дослідженнях. Так, Д.В. Сущенко за 
результатами порівняльно-правового дослі-
дження адміністративних процедур в Україні та 
в країнах Європейського Союзу (2017 р.) фор-
мулює авторське визначення адміністративної 
процедури як складової механізму публічного 
управління: нормативно визначена процесу-
альна діяльність суб’єктів публічної влади, що 
полягає у здійсненні ними різних видів адмі-
ністративних проваджень (контрольно-нагля-
дових, дозвільних, ліцензійних, адміністра-
тивно-деліктних та інших) з метою вирішення 
індивідуальних адміністративних справ, що 
завершується прийняттям актів адміністра-
тивного характеру чи укладенням договорів 
публічно-правового характеру [7, с. 11]. 

Аналіз наукових напрацювань з проблема-
тики правових процедур у сфері організації 
діяльності судової влади свідчить про прита-
манність загальних ознак адміністративних 
процедур і правовим процедурам у цих сфе-
рах. Так, В.В. Рунова, за результатами опра-
цювання сутності та особливостей адміністра-
тивної процедури у діяльності господарського 
суду розуміє вказану процедуру як норматив-
но визначений порядок діяльності суб’єкта, 
уповноваженого на прийняття управлінського 
рішення (суд, суддя, інша уповноважена осо-
ба). Така діяльність має управлінський або 
організаційно-розпорядчий характер та здій-
снюється з метою забезпечення умов відправ-
лення господарського судочинства [8, с. 19, 
189-190]. Відмічаючи загалом ґрунтовний та 
послідовний характер дослідження, здійснено-
го В.В. Руновою, варто звернути увагу на одну 
з виділених нею ознак адміністративної проце-
дури, що має дискусійний характер. Так, вчена 
виділяє дві цілі здійснення адміністративних 
процедур у діяльності господарських судів: 
прийняття конкретного рішення у індивідуаль-
но визначеній справі; виконання управлінської 
функції. При цьому не дається відповідь на 
питання: чи приймається конкретне рішення 
за результатом виконання управлінської функ-
ції [14, с. 45]? Аналіз наведених вище та інших 
наукових позицій щодо сутності та ознак адмі-
ністративної процедури свідчить про іманент-

ний характер такої ознаки адміністративної 
процедури, як прийняття конкретного рішення 
у індивідуально визначеній адміністративній 
справі за результатом її здійснення. Не оспо-
рюючи притаманність адміністративній про-
цедурі управлінського характеру зазначимо, 
що такий характер визначає скоріше її зміст, 
аніж результат. Результатом же адміністратив-
ної процедури завжди є конкретне формально 
визначене рішення у індивідуальній адміні-
стративній справі. Такий висновок підтверджу-
ється й результатами наукових напрацювань 
з проблематики адміністративних процедур 
у сфері судової влади. 

Так, М.М. Пищида наводить авторське 
визначення процедури добору на посаду суд-
ді як організаційно-розпорядчої діяльності 
суб’єкта публічної влади у сфері судоустрою, 
що спрямована на забезпечення прозорого кон-
курсу на зайняття посади судді. Специфічними 
ознаками такої процедури наводяться: врегу-
лювання її як на законодавчому, так і на під-
законному рівнях; реалізація такої діяльності 
виключно в межах повноважень суб’єктів її 
здійснення; прийняття Указу Президента Укра-
їни про призначення на посаду суддя як спе-
цифічний результат процедури; особливі умо-
ви призначення на посаду судді; проміжні та 
остаточне рішення, що приймають за резуль-
татами процедури можуть бути оскаржені 
до суду [5, с. 10]. Ознаками адміністративної 
процедури правозастосовної діяльності щодо 
реалізації гарантій незалежності суддів визна-
чено: послідовність (необхідність унормуван-
ня процедурних дій, що характеризуються як 
послідовно здійснювані); законність (право-
застосовна діяльність суб’єктів застосування 
гарантій незалежності суддів як організаційна, 
імперативно-владна має здійснюватись тільки 
на підставі і у порядку, встановленому право-
вою нормою); нормативний характер (регла-
ментованість у чинному законодавстві за умови 
відсутності, або, принаймні, незначного обсягу 
наявних прогалин і колізій); стадійність (послі-
довна реалізація декількох стадій за умови, що 
кожен наступний етап розпочинається на осно-
ві результатів попереднього етапу); наявність 
правової форми завершення адміністративної 
процедури: переважно правовий акт індивіду-
ального характеру [15, с. 200]. 



70

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 2. 2022
 

Засади (принципи) адміністративної про-
цедури є усталеною категорією у науці адмі-
ністративного процесу. Одним з перших комп-
лексних досліджень у цьому напрямі є робота 
Р.С. Алімова «Процедури в адміністративному 
праві України: теорія і практика» (2002 р.). 
Автор визначає процедуру в адміністратив-
ному праві як визначений законом порядок 
функціонування суб’єктів права щодо реалі-
зації правовідносин та встановлення юридич-
них фактів [21, с. 9]. Підхід вченого знаходить 
реалізацію у подальших роботах, серед яких 
варто виділити дослідження О.І. Миколенка 
«Місце адміністративного процедурного пра-
ва в системі юридичних знань та системі права 
України» (2011 р.). Зокрема, вчений розглядає 
адміністративну процедуру як вид процедури 
юридичної та виділяє наступні її ознаки: є нор-
мативно визначеною послідовністю дій; вка-
зані дії поєднані спільною метою; характери-
зується ієрархічною структурою; динамічний 
характер; обслуговуючий характер [10, с. 29]. 
Таке бачення адміністративної процедури про-
стежується й у пізніших роботах галузевого 
спрямування: Г.Ю. Калашніков «Адміністра-
тивні процедури у сфері будівельної діяль-
ності» (2017 р.) [22, с. 171], Ю.В. Єрмаков 
«Адміністративні процедури у сфері міграції» 
(2020 р.) [23, с. 11]. 

А.А. Шарая за результатами комплексного 
дослідження проблематики принципів адмі-
ністративного процедурного права (2020 р.) 
виділяє дві групи принципів адміністратив-
но-процедурного права: універсальні (влас-
тиві усім адміністративним процедурам) та 
інституційні (притаманні окремим видам 
адміністративних процедур). До універсаль-
них вчена відносить: законність; принцип 
рівності суб’єктів адміністративної процеду-
ри перед законом; належна мета здійснення 
повноважень; визначеність та обґрунтова-
ність; неупередженість органу влади; розсуд-
ливість та добросовісність; відкритість; про-
порційність; розумний строк та своєчасність; 
ефективність; презумпція правомірності актів 
особи; офіційний характер; гарантованість 
участі особи у адміністративній процедурі; 
забезпечення ефективних засобів правового 
захисту. Окремі адміністративні процедури 
базуються на загальних принципах, принципі 

верховенства права, а також – інституційних 
принципах, що відображають їх специфіку 
[24, с. 23-24]. Цей підхід використано у дослі-
дженні А.М. Школика при побудові висно-
вків щодо: доктринальних засад розуміння 
адміністративної процедури; засад правово-
го регулювання адміністративних процедур 
[25, с. 10-12]. Науковий підхід А.А. Шарої 
корелює й з сучасними навчальними видан-
нями [26, с. 237-241; 17, с. 28-31]. Зазначені 
універсальні принципи адміністративного 
процедурного права повною мірою застосовні 
й щодо адміністративних процедур гаранту-
вання недоторканності судді.

Значну роль у забезпеченні недоторканності 
судді відіграє розгляд звернень. 

Відповідно до ч. 1 ст. 107 Закону «Про судо-
устрій і статус суддів» право на звернення 
у зв’язку із вчиненням суддею дисциплінар-
ного проступку мають фізичні особи, а також 
юридичні особи, органи державної влади, 
органи місцевого самоврядування. Фізичні 
особи реалізують це право особисто або через 
адвоката, юридичні особи – через адвоката, 
а органи публічної влади – через керівника 
або представника. Юридичною основою роз-
гляду таких звернень виступає конституційний 
обов’язок уповноважених органів та посадо-
вих осіб щодо розгляду зазначених звернень та 
надання відповіді у встановлений строк (ст. 40 
Конституції України). 

Адміністративна процедура надання 
Вищою радою правосуддя згоди на затриман-
ня судді (ст.ст. 58-60 Закону «Про Вищу раду 
правосуддя») носить заявний характер оскіль-
ки порушується за зверненням суб’єкта затри-
мання – органу Національної поліції України 
або прокуратури. Такий же характер носять 
інші адміністративні процедури гарантування 
недоторканності судді, такі як: надання зазна-
ченої згоди щодо утримування судді під вар-
тою чи арештом; відсторонення від здійснення 
правосуддя у зв’язку із притягненням судді до 
кримінальної відповідальності та продовження 
строку такого відсторонення (ст.ст. 62-68 Зако-
ну «Про Вищу раду правосуддя»). 

Відповідно до ст. 69 Закону «Про Вищу 
раду правосуддя» рішення про тимчасове від-
сторонення судді від здійснення правосуддя 
в порядку дисциплінарної відповідальності 



71

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 2. 2022
 

бути оскаржене суддею та скасоване за наслід-
ками розгляду скарги. Така процедура відпо-
відає ознакам втручальної адміністративної 
процедури, оскільки в її порядку здійснюється 
виконання обов’язків адміністративно-право-
вого характеру [27, с. 10]: ВРП виконує свій 
обов’язок щодо скасування прийнятого рішен-
ня. Суддя має право на оскарження рішення 
про тимчасове відсторонення від здійснення 
правосуддя, продовження строку такого відсто-
ронення (ст. 65 Закону «Про судоустрій і статус 
суддів»). Адміністративні процедури розгля-
ду таких скарг теж варто охарактеризувати як 
втручальні.

Адміністративні процедури гарантування 
недоторканності судді є складними, оскільки 
передбачають прийняття суб’єктом їх здій-
снення як мінімум двох формально визна-
чених адміністративних актів: у зв’язку із 
відкриттям провадження у адміністративній 
справі; та у зв’язку із прийняттям рішення по 
суті звернення. Так, відповідно до ч. 4 ст. 58 
Закону «Про Вищу раду правосуддя» у разі 
недотримання суб’єктом подання про надання 
згоди на затримання судді, утримання його під 
вартою чи арештом вимог цієї статті, зокрема 
щодо змісту, оформлення та суб’єкта подання 
ВРП приймає рішення про повернення такого 
подання суб’єкту звернення. В інших випад-
ках ВРП приймає подання до розгляду, про що 
невідкладно повідомляє суб’єкта подання – 
Генерального прокурора або його заступника 
(ч. 2 ст. 59 Закону «Про Вищу раду правосуд-
дя», п. 18.5 Регламенту Вищої ради правосуд-
дя). Подібний характер можна констатувати 
й щодо адміністративних процедур: тимчасо-
вого відсторонення судді від здійснення пра-
восуддя у зв’язку з притягненням до кримі-
нальної відповідальності (ст. 63 вказаного 
Закону, п. 19.1 Регламенту Вищої ради право-
суддя); продовження строку тимчасового від-
сторонення судді від здійснення правосуддя 
у зв’язку з притягненням до кримінальної від-
повідальності (ст. 64 вказаного Закону, п. 19.19 
Регламенту Вищої ради правосуддя) та інші 
процедури. 

Можливо виділити лише одну просту адмі-
ністративну процедуру гарантування недотор-
канності судді: негайного звільнення затрима-
ного судді після встановлення його особи (ч. 2 

ст. 49 Закону «Про судоустрій і статус суддів»). 
У цій процедурі відсутня не тільки відокрем-
лена стадія відкриття провадження, але й від-
сутня альтернатива прийняття рішення у разі 
встановлення особи судді – його обов’язково 
має бути звільнено. 

У адміністративних процедурах гаранту-
вання недоторканності судді особа (суб’єкт 
звернення) тільки одна. Нею є або суддя (при 
оскарженні рішень щодо себе), або ж уповно-
важена особа (у випадках звернення до Вищої 
ради правосуддя у випадках, передбачених 
ст. 49 Закону «Про судоустрій і статус суддів»). 

Відповідно до чинного законодавства існу-
ють такі адміністративні процедури гаранту-
вання недоторканності судді, як: надання ВРП 
згоди на затримання судді, утримування його 
під вартою чи арештом (ст. 59 Закону «Про 
Вищу раду правосуддя»); тимчасового від-
сторонення судді від здійснення правосуддя 
у зв’язку із притягненням його до кримінальної 
відповідальності та продовження строку тако-
го відсторонення (ст. 63 Закону «Про Вищу 
раду правосуддя»). Їм притаманні усі озна-
ки інспекційних адміністративних процедур: 
контрольно-наглядовий характер, здійснення 
суб’єктами публічного адміністрування, спря-
мовані на перевірку дотримання законності 
уповноваженими особами [26, с. 235]. 

Висновки. 
Функції суб’єктів організації та забезпечен-

ня діяльності судової влади щодо забезпечення 
недоторканності судді можуть бути системати-
зовані на основні (притаманні діяльності ВРП) 
та додаткові (притаманні ДСА, ВККС України, 
Національній школі суддів України, Раді суддів 
України та іншим суб’єктам організації судової 
влади).

Правовим процедурам у сфері організа-
ції судової влади притаманні загальні ознаки 
адміністративної процедури, а їх специфіка 
обумовлена, передусім, специфікою цілей, що 
досягаються шляхом їх реалізації.

Адміністративні процедури гарантування 
недоторканності судді базуються на універ-
сальних принципах адміністративного проце-
дурного права: законність; принцип рівності 
суб’єктів адміністративної процедури перед 
законом; належна мета здійснення повнова-
жень; визначеність та обґрунтованість; неупе-
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редженість органу влади; розсудливість та 
добросовісність; відкритість; пропорційність; 
розумний строк та своєчасність; ефективність; 
презумпція правомірності актів особи; офі-
ційний характер; гарантованість участі особи 
у адміністративній процедурі; забезпечення 
ефективних засобів правового захисту.

Адміністративні процедури гарантування 
недоторканності судді можуть носити як заяв-
ний, так і втручальний характер.

Адміністративні процедури гарантування 
недоторканності судді є складними. Можли-
во виділити лише одну просту адміністратив-
ну процедуру гарантування недоторканності 
судді: негайного звільнення затриманого суд-
ді після встановлення його особи (ч. 2 ст. 49 
Закону «Про судоустрій і статус суддів»). У цій 

процедурі відсутня не тільки відокремлена 
стадія відкриття провадження, але й відсутня 
альтернатива прийняття рішення у разі вста-
новлення особи судді – його обов’язково має 
бути звільнено.

За кількістю заінтересованих осіб адміні-
стративні процедури гарантування недотор-
канності судді можуть бути охарактеризовані 
як одноособові.

За сутністю адміністративні процедури 
гарантування недоторканності судді є інспек-
ційними.

Перспективами подальших наукових дослі-
джень є уточнення сутності адміністративної 
процедури гарантування недоторканності суд-
ді порівняно із змістом родового поняття адмі-
ністративної процедури.
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