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Анотація

Монографія присвячена актуальній для правової науки та юридичної практики
проблемі – юридичній відповідальності судді. У ній досліджуються правова
природа, сутнісні ознаки і структура цього інституту, а також аналізуються
процедурні аспекти застосування заходів юридичної відповідальності до
суддів з точки зору таких фундаментальних правових принципів, як
верховенство права, справедливість, належне судочинство й незалежність
судової влади. Особливий акцент робиться на визначенні видів, функцій і
принципів інституту юридичної відповідальності судді, а також на його
відмежуванні від суміжних правових категорій. Сформульовано науково
обґрунтовані висновки і пропозиції з удосконалення чинного законодавства,
яке впорядковує процедуру й підстави відповідальності судді.

Для наукових і практичних працівників, аспірантів, студентів юридичних
вищих навчальних закладів і факультетів.
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