Правила заповнення та подання декларації
родинних зв’язків судді
(затверджено рішенням Комісії від 31 жовтня 2016 року №137/зп-16;
зі змінами, внесеними згідно з рішенням Комісії 24 вересня 2018року №204/зп-18)

1. Декларація родинних зв’язків судді (далі – Декларація) подається
особисто суддею шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України із зазначенням відомостей за останні
п’ять календарних років.
До моменту здійснення організаційно-технічних заходів, необхідних для
заповнення Декларації на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України, вона подається у паперовій формі.
Примітка: роботу електронної системи декларування запроваджено
з 12 год. 00 хв. 24.01.2018.
2. Декларація подається до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
щорічно у період з 1 по 31 січня (включно).
У вказаний період суддя має право уточнити, змінити чи доповнити
відомості поданої ним Декларації шляхом заповнення повторної декларації із
зазначенням обґрунтування причин уточнення, зміни чи доповнення.
3. У Декларації зазначаються відомості, актуальні станом на 31 грудня
останнього звітного (п’ятого) року.
4. Відомості розділів ІІ та ІІІ Декларації заповнюються стосовно кожної
особи в окремому рядку.
5. Декларація заповнюється державною мовою з дотриманням
принципів ділового мовлення, без скорочення слів, зокрема прізвища, ім’я,
по батькові, займаної посади та місця роботи (проходження служби) тощо.
6. До осіб, з якими у судді є родинні зв'язки, належать:
а) чоловік, дружина, а також родичі кожного з подружжя чи родичі осіб,
які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі з суддею (батько, мати,
вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, прадід,
прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор,
свекруха, племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, двоюрідний
брат, двоюрідна сестра, усиновлювач, усиновлений);
б) інші близькі особи, 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), зокрема,
особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі із суддею.
Такі відомості вказуються у графі «Ступінь родинного зв’язку» розділу
ІІ Декларації.
7. У разі якщо особа належить до підпункту «Б» пункту 6 цих правил, у
графі «Ступінь зв’язку» розділу ІІ Декларації слід зазначати «близька особа».

У разі, якщо особа належить до підпункту «А» пункту 6 цих правил та
одночасно наділена ознаками, передбаченими підпунктом «Б» пункту 6 цих
правил, при заповненні графи «Ступінь родинного зв’язку» розділу ІІ
Декларації таку особу необхідно найменувати за переліком родинних
зв’язків, зазначених у підпункті «А» пункту 6 цих правил.
8. У Декларації зазначаються відомості (прізвище, ім’я, по батькові;
місце роботи (проходження служби); займана посада; період перебування на
посаді) щодо осіб, якщо такі особи були:
а) членами Вищої ради правосуддя, Вищої ради юстиції, працівниками
секретаріату Вищої ради правосуддя, Вищої ради юстиції;
б) членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, працівниками
секретаріату або інспекторами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
в) членами Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів
загальної юрисдикції;
г) суддями, працівниками апарату суду;
д) суддями Конституційного Суду України, працівниками секретаріату
Конституційного Суду
України;
е) членами Громадської ради доброчесності, членами Громадської ради
міжнародних експертів, яка утворюється відповідно до закону, що визначає
засади організації та діяльності Вищого антикорупційного суду;
є) прокурорами, працівниками правоохоронних органів (органів
правопорядку), адвокатами, нотаріусами;
ж) посадовими особами Державної судової адміністрації України, її
територіальних управлінь;
з) Президентом України;
и) Главою Адміністрації Президента України або його заступниками;
і) Секретарем Ради національної безпеки і оборони України або його
заступниками;
ї) народними депутатами України, депутатами Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті,
сільської, селищної ради;
й) членами Кабінету Міністрів України, керівниками або заступниками
керівників центральних органів виконавчої влади, у тому числі зі
спеціальним статусом, членами Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
к) керівниками або заступниками керівника Національного
антикорупційного бюро України, членами Національного агентства з питань
запобігання корупції;
л) Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини;
м) членами Рахункової палати;
н) членами Центральної виборчої комісії;
о) членами Правління чи Ради Національного банку України;
п) членами Антимонопольного комітету України, національних комісій
регулювання природних монополій, а також Національної комісії, що

здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку;
р) головами або заступниками голови місцевих державних
адміністрацій;
с) міськими, сільськими, селищними головами або їх заступниками.
У разі, якщо особа протягом звітного періоду займала дві чи більше
посад, передбачених цим пунктом, у Декларації зазначаються усі відповідні
посади у хронологічному порядку.
9. Якщо у звітному періоді змінювалося прізвище/ім’я/по батькові
особи, з якими у судді є родинні зв'язки, то під час заповнення Декларації
зазначається дійсне, а в дужках – попереднє прізвище/ім’я/по батькові.
10. Відомості розділу ІІІ Декларації заповнюються стосовно всіх осіб,
зазначених у розділі ІІ Декларації.
11. У графі «Місце для додаткової інформації» Декларації суддя має
право уточнити чи пояснити будь-які зазначені у розділі відомості.
12. Достовірність, точність і повнота вказаних у Декларації відомостей
засвідчується підписом судді із зазначенням дати її заповнення.
13. За відсутності доказів іншого подані суддею відомості вважаються
достовірними.
14. Неподання чи несвоєчасне подання Декларації або зазначення в ній
завідомо недостовірних (зокрема неповних) відомостей мають наслідком
притягнення судді до дисциплінарної відповідальності в установленому
законом порядку.
15. У випадку притягнення судді до дисциплінарної відповідальності за
неподання чи несвоєчасне подання Декларації або зазначення у ній завідомо
недостовірних (зокрема неповних) відомостей суддя зобов’язаний подати до
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України нову Декларацію упродовж 10
календарних днів з дати ухвалення дисциплінарним органом відповідного
рішення.

