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I. ВСТУП 
 

Метою даного Звіту є описання регламентів, що запроваджені деякими юридичними 

школами Сполучених Штатів Америки у відповідь на заяви щодо порушення кодексу 

поведінки. Ці школи обрані і відомі своїми академічними програмами з жорсткими 

стандартами і мають якісно розроблені системи честі і кодекси поведінки. 

Передбачається, що юридичні навчальні заклади України зможуть використати цей звіт 

при створенні своїх власних регламентів для розгляду заяв щодо неправомірних дій членів 

університетської спільноти. Звіт структурований таким чином, щоб надати основні 

положення згідно з якими, ці школи реагують на звинувачення щодо неправомірних дій 

членів університетської спільноти, враховуючи відмінності у конкретних регламентах, які 

ці школи можуть застосовувати. Ці кроки можуть комбінуватись, їх кількість може 

збільшуватись або зменшуватись, виходячи з потреби створення таких процедурних 

правил, що будуть доповнювати кодекс поведінки українських юридичних навчальних 

закладах, які все ще мають бути розроблені. 

 

Юридичні школи встановлюють системи честі і кодекси поведінки для підготовки 

студентів у якості «майбутніх членів почесної спеціальності»1, щоб вони поводились 

доброчесно, принципово і відповідально.2 Кодекси поведінки деяких юридичних шкіл є 

більш загальними і кодифікованими,3 в той самий час у інших юридичних школах наявні 

дуже конкретні визначення неправомірної поведінки.4 В будь-якому випадку, школи 

роблять свої кодекси поведінки легко доступними, як правило, в Інтернеті, а також в 

друкованій формі. 

 

Регламенти розгляду заявлених етичних положень юридичних шкіл в США дещо 

відрізняються, але слідують принципово схожій схемі. Студент обвинувачується як-то 

студентом, викладачем або будь-ким іншим з університетської спільноти5 у вчиненні 

будь-якої форми неправомірних дій. У деяких школах, декан юридичної школи може 

спробувати вирішити таку справу, якщо вона не стосується занадто тяжкого порушення.6 

Якщо справа є досить серйозною, або школа не може розрізнити, чи це серйозне чи 

незначне порушення,7 буде проведене розслідування та відбудуться слухання, на яких 

будуть пред’явлені свідчення проти студента. Студент (або його представник) матиме 

                                            
1  Юридична школа Колумбійського університету, Преамбула до Процедури для забезпечення 

студентської дисципліни, 2015-2016 рр., § 1, http://web.law.columbia.edu/academic-rules/student-discipline#1 
2  Там само 
3  Університет Вашингтона і Лі. Біла книга 2015-2016 рр.., https://www.wlu.edu/document/student-

handbook 21 (Університет очікує, що його положення щодо студентської поведінки буде реалізовуватись у 

тому, як студенти поводять себе) 
4 Правила громади юридичної школи університету Д‘юка, § 5 (2016 р.) 

https://law.duke.edu/about/community/rules/sec5/ Duke 
5  Спільнота може звернутись як до академічної громади, так і до міста або містечка, де вона 

розташована. Виходячи з неофіційної інформації, автору відомо про принаймні один приклад, коли студент-

юрист був схоплений на крадіжці у магазині. Цей студент був виключений з юридичної школи, після цього 

як на шкільних слуханнях йому був винесений обвинувальний вирок за це правопорушення 
6  Юридична школа Колумбійського університету, Процедури для студентської дисципліни, 2015-2016 

рр., § 1, http://web.law.columbia.edu/academic-rules/student-discipline#1 
7  Університет Вашингтона і Лі. «Біла книга» 2015-2016 рр.., https://www.wlu.edu/executive-

committee/the-honor-system/the-2015-2016-white-book#Procedures 
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право задавати питання та запрошувати свідків. Комітет, що провадить слухання, потім 

проводить засідання і прийме рішення. Більшість комітетів складаються с професорсько-

викладацького складу, а також із студентів, хоча Виконавчий комітет Університету 

Вашингтона і Лі повністю керується студентами, що є суттєвим виключенням з цієї 

моделі. У більшості шкіл також запроваджені різноманітні стягнення, що можуть 

застосовуватись залежно від тяжкості порушення.8 Рішення комітету, як правило, може 

бути оскаржене, хоча рішення, прийняте в результаті такого оскарження, є, зазвичай, 

остаточним.  

 

Далі демонструються способи, використовуючи які американські юридичні школи 

Колумбійського університету, Університету Д‘юка, Гарвардського університету і 

Університету Вашингтона і Лі підходять до заяв щодо порушень кодексу поведінки. 

 

II. ФОРМУВАННЯ КОМІТЕТУ9  
 
Не дивлячись на спосіб, який школа обирає для розгляду заявлених звинувачень, 

зазвичай він передбачає попередньо призначений комітет, що вислуховує звинувачення та 

контролює будь-яке розслідування або слухання, що може стати результатом такого 

звинувачення. Комітет з розгляду справ університету Вашингтона і Лі, наприклад, 

представлений «Виконавчим комітетом»10, який управляється студентами. До його складу 

входять Президент, Віце-президент та Секретар, всі посади є обраними студентським 

складом з студентів базової вищої освіти та юридичних шкіл.11 На цей орган покладено 

адміністрування системи честі університету, кодексу етичної поведінки, що викладені у 

«Білій книзі», яких студенти повинні дотримуватись.12  

 

Комітет – «Рада з розгляду справ» юридичної школи Колумбійського університету 

слухає та виносить рішення з приводу справ, де фігурують студенти, яких звинувачують у 

серйозних порушеннях, що передаються на розгляд комітету деканом.13 Рада з розгляду 

справ складається з чотирьох (4) членів, включно з двома (2) членами професорсько-

викладацького складу, що на щорічній основі обираються деканом після консультацій з 

професорсько-викладацьким складом, та з двох (2) студентів, що обираються 

Студентською радою юридичної школи з своїх членів на початку кожного осіннього 

семестру для виконання обов’язків під час академічного року.14 Рада забезпечує етичну 

систему Колумбійського університету, як зазначено в його Академічних правилах.15  

 

Адміністративна рада юридичної школи Гарвардського університету відповідає за 

вирішення «питань, пов’язаних з студентською дисципліною та різними повноваженнями 

                                            
8  Але див. там само, коли виключення є єдиним стягненням для будь-кого, визнаного винним  
9  Див. Додаток A до цього Звіту, що представляє собою спрощену таблицю, яка зображує 

різноманітні підходи, які юридичні школи можуть застосовувати для формування комітетів 
10  Там само 
11  Там само 
12  Там само 
13  Див. Колумбійський університет 
14  Там само 
15  Див. Юридична школа Колумбійського університету, Преамбула до Процедури  
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щодо звільнення від дії адміністративних правил і практик цієї школи та їх тлумачення».16 

Ці правила і практики можна знайти у Керівництві з академічної політики юридичної 

школи Гарвардського університету.17 Адміністративна рада складається з трьох (3) 

представників професорсько-викладацького складу, трьох (3) студентів і двох (2) 

адміністраторів.18 Студентський декан діє у якості зв’язку між студентами та Радою.19  

 

Юридична школа університету Д‘юка застосовує три різних комітети, що займаються 

заявленими звинуваченнями студентів у неправомірних діях: Судову раду, яка складається 

з п’яти (5) студентів, по одному (1) виборному студенту-юристу від кожного курсу та з 

двох (2) членів професорсько-викладацького складу; Колегію з захисту студентів, яка 

складається з трьох (3) студентів з високим рівнем академічної успішності, які 

призначаються Виконавчим комітетом або Асоціацією юристів університету Д‘юка на 

період одного року за порадою і згодою декана; та Раду з розгляду оскаржень, яка 

складається з п’яти (5) членів, включно з трьома (3) членами професорсько-викладацького 

складу, обраними викладацьким складом, та двох (2) студентів, що обирається загальним 

студентським складом на період в один рік. Кожна юридична школа ознайомлює своїх 

студентів особисто з кодексом поведінки, надаючи кожному студенту друковану копію та 

забезпечуючи доступ до кодексу в Інтернеті.20 

 

III. ПОРУШЕННЯ  
 

Деякі школі розрізняють підхід до серйозних і незначних порушень, в той час як інші – 

ні. Юридична школа Колумбійського університету розрізняє ці два рівні порушень, 

накладаючи різні стягнення для різних рівнів порушень. І навпаки, Університет 

Вашингтона і Лі не диференціюють як порушення, так і санкції, вимагаючи виключення у 

якості єдиного стягнення, яке має місце при будь-якому обвинувальному вироку.21 

 

Серйозні порушення у Колумбійському університеті визначаються деканом як такі, що 

(а) стосуються грубих відхилень від морально-етичних стандартів громади юридичної 

школи, або (b) демонструють серйозний брак чесності, добропорядності та 

відповідальності такий, що ставить під сумнів відповідність студента до занять 

юридичною практикою.22 Вони підлягають вирішенню у відповідності до процедур Ради з 

розгляду справ та накладанню суворого стягнення, включно з виключенням.23  

                                            
16  Див юридична школа Гарвардського університету, (2016 р.) 

http://hls.harvard.edu/dept/academics/handbook/rules-relating-to-law-school-studies/xii-administrative-board/ 
17  Там само 
18  Там само  
19  Там само 
20  Правила громади юридичної школи університету Д‘юка, § 5 (2016 р.) 

https://law.duke.edu/about/community/rules/sec5/ (передбачає, наприклад, що «після прийому на навчання до 

цієї юридичної школи, студенти-вступники повинні бути проінформовані про наявність цих правил. [Їм] 

повинні бути поставлені до відома ці правила, і вони повинні дотримуватись їх”.) 
21  Див. університет Вашингтона і Лі 
22  Див. Колумбійський університет; див. також Лорі Шоу «Що потрібно, щоб задовольнити вимоги до 

характеру і придатності?», Програма Американської асоціації юристів, т. 44 №2 (2013 р.) 

http://www.americanbar.org/publications/syllabus_home/volume_44_2012-2013/winter_2012-

2013/professionalism_whatdoesittaketosatisfychracterandfitnessrequire.html (Пояснює чотири сфери, що 

викликають найбільший інтерес при задоволенні вимог до характеру і придатності, зокрема, відомості про 

http://www.americanbar.org/publications/syllabus_home/volume_44_2012-2013/winter_2012-2013/professionalism_whatdoesittaketosatisfychracterandfitnessrequire.html
http://www.americanbar.org/publications/syllabus_home/volume_44_2012-2013/winter_2012-2013/professionalism_whatdoesittaketosatisfychracterandfitnessrequire.html
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Незначні порушення визначаються деканом як такі, що є чимось меншим, аніж серйозні 

порушення.24 Вони можуть вирішуватись відповідно до неформальних процедур25 та не 

включатимуться як до кінцевої особової справи студента, так і не підпадають під дію 

зовнішніх запитів про  дисциплінарну інформацію про студентів26, що, наприклад, можуть 

надходити від роботодавців або від асоціації юристів.  

 

Більш того, системи честі деяких шкіл є кодифіковані, натомість як інших – ні. Система 

честі університету Вашингтона і Лі, наприклад, некодифікована.27 В зв’язку з цим, будь-

яка дія, що кваліфікується як порушення довіри громади, вважається порушенням кодексу 

честі.28 Оскільки в юридичній школі університету Вашингтона і Лі відсутня різниця між 

серйозними і незначними порушеннями, всі заявлені порушення є предметом розгляду і 

рішення Виконавчого комітету. Юридична школа університету Д‘юка визначає те, що 

відноситься до неправомірної дії, у своєму Керівництві з правил і політик, без явної 

диференціації між серйозними і незначними порушеннями.29 
 

IV. ПРОЦЕДУРА 
 

1. Повідомлення 

Студенти, викладачі та інші, хто на добросовісній основі30 вважає, що студент скоїв 

неправомірну дію повідомляють про таку дію31, зазвичай, декана або призначену особу. 

Університет Вашингтона і Лі заохочує всіх, кому відомо про можливе порушення кодексу 

честі, спочатку спробувати отримати роз’яснення від студента, який підозрюється у 

такому порушенні, запросивши пояснення такого випадку.32 Якщо отримане пояснення 

переконує зацікавлену особу в тому, що жодного порушення кодексу честі не відбулось, 

то цю справу слід полишити.33 Якщо зацікавлена особа не бажає вимагати пояснення або 

вважає, що таке порушення відбулось, він/вона повинна довести цю справу до 

безпосереднього відома члена Виконавчого комітету.34 Потім цей член повідомляє про 

таке звинувачення безпосередньо Президенту.35 Гарвардський університет, однак, 

вимагає, щоби формальний розгляд справи було порушено шляхом письмового 

                                                                                                                                             
кримінальну судимість, невиліковне психічне захворіння та зловживання алкоголем і наркотичними 

речовинами, невідвертість і фінансову безвідповідальність) 
23  Див. Колумбійський університет 
24  Там само 
25  Там само 
26  Там само 
27  Див. університет Вашингтона і Лі 
28  Там само 
29  Див. університет Д‘юка 
30  Добросовісність – це справедливе і відкрите ставлення у взаємовідносинах з людьми. Часто 

вважається, що це потребує щирих і чесних намірів і переконань, незалежно від результатів дії. Див. 

Вікіпедія, Добросовісність, https://en.wikipedia.org/wiki/Good_faith. Ця концепція застосовується до багатьох 

аспектів юридичної системи, і, очевидно, до аспекту в питаннях повідомлення про порушення в юридичній 

школі Колумбійського університету 
31  Див. Колумбійський університет 
32  Див. університет Вашингтона і Лі 
33  Там само 
34  Там само 
35  Там само 

https://en.wikipedia.org/wiki/Good_faith
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звинувачення, яке пояснюватиме характер дисциплінарного порушення.36 Інші школи 

повідомляють про неправомірну дію декану.37 В університеті Д‘юка декан у усній формі 

пред’являє заявлене звинувачення обвинуваченому студенту.38  

 

У юридичній школі Колумбійського університету декан може потім визначити, чи 

поведінка, поставлена у вину, відповідає серйозному проступку або незначному 

порушенню.39 Колумбійський університет прагне вирішувати дисциплінарні справи у 

незмагальний спосіб і, щоб максимально збільшити ймовірність цього, декан у випадку 

серйозного порушення заохочуватиме (але не вимагатиме), щоб студент зустрівся з 

радником з розгляду справ перед тим, як справа буде направлена на розгляд, для 

обговорення проблем студента і юридичної школи, та з’ясувати, чи можливе їх 

неформальне вирішення.40 Студент може обрати, чи хоче він, щоб його супроводжував на 

зустріч з радником з розгляду справ у якості адвоката, член професорсько-викладацького 

складу або однокурсник-юрист, або ж зовнішній адвокат з дозволу декана.41 Після зустрічі 

з студентом, звинуваченим у серйозному порушенні, радник з розгляду справ повинен 

повідомити декана про будь-який запит студента, щоб декан припинив обвинувачу 

вальний процес, перекваліфікував звинувачення у незначне порушення, направив справу 

для вирішення за неформальною процедурою, або ж прийняв інший спосіб розгляду 

справи.42 

 

2. Розслідування 

Розслідування, що, імовірно, проводитиметься після повідомлення, як правило, 

визначатиме, чи існує достатньо доказів, або чи заявлене звинувачення є достатньо 

серйозним, щоб обґрунтувати початок провадження справи. 

 

a. Вибір 

В юридичній школі Колумбійського університету розслідування за неформальною 

процедурою проводиться окремою особою, або комітетом з трьох членів (обидва органи 

називаються «слідчою комісією»), що обираються деканом з членів професорсько-

викладацького складу та старших адміністраторів.43 Отже, будь-які формальні вимоги 

залишаються на розсуд декана. 

 

В юридичній школі університету Д‘юка Колегія з захисту студентів повинна бути 

проінформована у разі, якщо обвинувачений студент визнає свій проступок і будь-яке 

подальше розслідування непотрібне.44 Якщо студент не визнає свій проступок, або якщо 

                                            
36  Див. Гарвардський університет 
37  Див. Колумбійський університет, § 4, та університет Д‘юка 
38  Див. університет Д‘юка 
39  Див. Колумбійський університет 
40  Там само 
41  Там само  
42  Див. Колумбійський університет 
43  Там само 
44  Див. університет Д‘юк 
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факти обґрунтовують необхідність проведення розслідування, декан уповноважує Колегію 

з захисту студентів провести розслідування заявленого звинувачення.45  

 

В юридичній школі університету Вашингтона і Лі після отримання заявлених 

звинувачень, що порушення кодексу честі могло відбутись, Президент Виконавчого 

комітету для проведення розслідування призначає групу з розслідування.46 Група з 

розслідування складається з трьох (3) студентів, включно з одним (1) членом Виконавчого 

комітету, одним (1) радником з розгляду справ та з одного (1) члена студентського 

корпусу.47 Президент Виконавчого комітету не може бути членом групи з розслідування, 

але він контролює процес і забезпечує його об’єктивність.48  

 

b. Процес 

i. Неформальна процедура 

В юридичній школі Колумбійського університету, серйозні порушення направляються 

на розгляд відповідно до неформальної процедури лише у випадку, якщо обвинувачений 

студент не бажає опротестовувати факти заявленого звинувачення, або за наявності інших 

особливих обставин.49 Слідча комісія може проводити розслідування у разі необхідності, в 

присутності обвинуваченого студента або без нього, а такий студент не має право на  

адвоката.50  

ii. Формальна процедура 

Якщо розслідування незначних порушень отримує відомості, які вказують, що 

звинувачення є достатньо серйозними, щоб розглядатись у якості серйозного порушення, 

такі відомості слід повідомити декану, що може перекваліфікувати справу. Якщо справа 

вважається серйозним порушенням, необхідно знову розпочати процес,51 але цього разу за  

формальною процедурою. Звинувачення у серйозному порушенні передається на розгляд 

Ради з розгляду справ. В даному випадку студент має право на адвоката, яким може бути 

член професорсько-викладацького складу або однокурсник-юрист, або ж зовнішній 

адвокат з дозволу декана. 

 

У юридичній школі університету Вашингтона і Лі група з розслідування діють на 

власний розгляд у зборі відповідної інформації і може не звертатись до обвинуваченого, 

окрім випадків, коли інше буде вирішене Президентом.52 Після завершення розслідування 

всі три слідчих подають Виконавчому комітету звіт з коротким описом відповідних фактів 

та рекомендаціями групи.53 Такий звіт не повинен містити справжні імена будь-якої особи 

або достатньої інформації, з якої можна б було легко визначити особу обвинуваченого.54  

 

                                            
45  Там само 
46  Див. університет Вашингтона і Лі 
47  Там само 
48  Там само 
49  Див. Колумбійський університет 
50  Там само 
51  Там само 
52  Див. університет Вашингтона і Лі 
53  Див. університет Вашингтона і Лі 
54  Див. університет Вашингтона і Лі, § 4 
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Якщо дві-третини Колегії з захисту університету Д‘юка рекомендують вжити подальші 

заходи, вони повинні повідомити про результати свого розслідування повному складу 

Судової ради.55 Рада визначає, чи існує обґрунтована база для розгляду справи Колегії. 

Більшість членів Ради повинна погодитись стосовно необхідності продовження слухання 

такої справи.56 

 

3. Слухання 

У юридичній школі університету Вашингтона і Лі, якщо, заслухавши звіт і 

рекомендації групи з розслідування, Виконавчий комітет визначає, що доказів достатньо 

для обвинувачений студента, який міг скоїти порушення кодексу честі, то Виконавчий 

комітет може провести закрите слухання Виконавчого комітету. Всі слухання мають 

закритий характер, допоки обвинувачений студент не оскаржить негативний вирок, у 

такому випадку проводиться відкрите слухання Студентським органом, що є відкритим 

для шкільної громади.57 Інформація, що отримується на такому слуханні повинна 

зберігатись як конфіденційна, і член Виконавчого комітету, який входить в групу з 

розслідування, не може брати участь у такому слуханні.58  

 

В Колумбійському університеті розгляд справи проводиться Радою з розгляду справ.59 
Декан інформує Голову Ради з розгляду справ, який, у свою чергу, повинен призначити 

слухання і повідомити про це студента.60 Під час засідання Ради з розгляду справ, студент 

має право на адвоката або іншого законного представника та студент і представник 

студента мають право бути присутніми під час надання будь-яких свідчень або доказів.61 
Слухання підлягає аудіо-реєстрації та письмовому протоколюванню.62 Рада заслуговує 

рекомендації Спеціаліста з дисциплінарних питань.63 Студент має можливість подавати 

відповідь у письмовій формі.64 Студент має право викликати свідків і опитувати всіх 

свідків.65 Всі учасники розгляду справи зобов’язані дотримуватись політики 

конфіденційності стосовно речей, які були відкриті або які вони взнали під час слухання.66  
 

Адміністративна рада Гарвардського університету під час дисциплінарного слухання 

справи може брати до уваги будь-які докази, що вона вважає відповідними та 

достовірними.67 Формальні норми доказового права не застосовуються.68  Рада не визнає 

                                            
55  Див. університет Д‘юка 
56  Там само 
57  Див. університет Вашингтона і Лі 
58  Там само 
59  Див. Колумбійський університет 
60  Там само 
61  Там само 
62  Там само 
63  Там само 
64  Там само 
65  Там само 
66  Там само 
67  Див юридична школа Гарвардського університету, (2016 р.) 

http://hls.harvard.edu/dept/academics/handbook/rules-relating-to-law-school-studies/ 
68  Там само 
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привілею відмови від співробітництва і, отже, може винести обґрунтовані висновки з такої 

відмови, які вона вважатиме доцільними.69 Заяви надані членам Ради або іншим 

приймаються до розгляду на слуханні не залежно від того, коли вони були зроблені.70 

 

В юридичній школі університету Д‘юка, після визначення, що слухання слід провести, 

Голова Судової ради повинен якомога швидше висунути звинувачення обвинуваченій 

особі. Таке звинувачення повинно включати: стисле викладення фактів і характеру 

звинувачень, що обвинувачена сторона має три (3) дні на підготовку відповіді на 

звинувачення та вибір, чи буде він/вона представлятись іншою особою на слуханні, та чи 

обвинувачення будуть розглядатись Судовою радою тощо.71 Судова рада може допускати 

на слуханні будь-який доказ, що вона вважає корисним і відповідним для її розгляду і 

прийняття рішення. Формальні норми доказового права не застосовуються.72 

 

Якщо обвинувачена особа вибирає, щоб його/її представляла будь-яка інша особа, аніж 

студент-юрист, декан після консультації з Колегією з захисту, може обрати особу, крім 

студента-юриста, для представлення обвинуваченого або допомоги у представленні 

обвинуваченого.73  

 

4. Права студента 

Кожна школа окреслює права обвинуваченого студента під час процесів розслідування, 

слухання та оскарження, хоча права, що кожна школа визначає, можуть відрізнятись. В 

Університеті Вашингтона і Лі, наприклад, обвинувачений студент має можливість 

з’явитись під час закритого слухання, або ж інший студент може з’явитись від імені і в 

інтересах обвинуваченого.74 Обвинувачений студент має право на представлення двома 

(2) адвокатами.75 Вони повинні бути членами студентського корпусу і не можуть 

виступати у якості свідків.76 Адвокати можуть опитувати свідків включно з 

обвинуваченим, якщо останній вирішить давати свідчення, але не можуть надавати поради 

обвинуваченому під час його/її свідчень.77 Звинувачений не може запрошувати осіб у 

якості свідків або обговорювати справу з будь-якими свідками.78 Лише адвокати 

обвинуваченого або члени Виконавчого комітету можуть контактувати із свідками або 

потенційними свідками.79 Обвинувачений може відмовитись від адвокатів і захищати себе 

                                            
69 Там само 
70  Там само 
71  Правила громади юридичної школи університету Д‘юка, § 5 (2016 р.) 

https://law.duke.edu/about/community/rules/sec5/ 
72  Там само 
73  Там само 
74  Університет Вашингтона і Лі. Біла книга 2015-2016 рр.., https://www.wlu.edu/document/student-

handbook 21 
75  Там само 
76  Там само 
77  Там само 
78  Там само 
79  Там само 
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самостійно.80 Якщо він/вона обирає захищати себе самостійно під час процесу, він/вона 

матиме всі права і підлягатиме всім обмеженням, передбаченим для адвоката.81  

 

У юридичній школі Гарвардського університету, зазвичай проводять закриті 

дисциплінарні слухання, але за вибором студента слухання можуть бути відкритими.82 

Дисциплінарні справи, як правило, розглядаються Адміністративною радою у повному 

складі.83 Студент може попросити окремого члена Ради самоусунутись від участі у 

розгляді справи.84 Будь-який член, що самоусунувся від участі у розгляді справи, повинен 

бути замінений кандидатом у члени.85 Всі студенти у дисциплінарних справах можуть 

з’являтись з адвокатом або з непрофесійним захисником.86 Рада намагатиметься 

допомогти студенту, який потребує та бажає, але не може дозволити собі адвоката.87 

Протоколювання слухання проводиться за допомогою стенографування, або аудіо-запису, 

протокол повинен біти безоплатно доступний для студента або його/її представника за 

запитом.88 На слуханні надаватимуться докази проти студента і студент має право 

викликати своїх свідків та опитувати всіх свідків.89 

 

Секретар ради допомагає студенту підготуватись до слухання, та надає адвокату 

студента будь-які публічні оголошення або звіти Ради або професорсько-викладацького 

складу щодо дисциплінарних справ, розглянутих раніше.90 Секретар також допомагає 

студенту забезпечити явку свідків.91 Цей вид допомоги може передбачати направлення 

листа свідку з запитом щодо його/її співпраці з Адміністративною радою або ж подібні 

заходи, щоб забезпечити відповідну до обставин участь свідків.92 

 

Адміністративна рада не повинна запитувати інформацію, отриману на конфіденційній 

основі, Службою охорони здоров’я, чи то з медичних, чи з психіатричних питань, і така 

інформація не повинна розголошуватись перед Радою без згоди студента.93 Жодного 

значення не повинно надаватись відмові студента проконсультуватись з Службою 

охорони здоров‘я або відмові студента надати дозвіл на розкриття інформації, отриманої 

Службою охорони здоров‘я.94 Однак, відсутність такої інформації може відповідним 

чином не дозволити Раді взяти до уваги виправдання, пояснення або обґрунтування з 

огляду на медичний стан обвинуваченого у конкретній справі.95 

                                            
80  Там само 
81  Там само 
82  Див. юридична школа Гарвардського університету, (2016 р.) 

http://hls.harvard.edu/dept/academics/handbook/rules-relating-to-law-school-studies/ 
83  Там само 
84  Там само 
85  Там само 
86  Там само 
87  Там само 
88  Там само 
89  Там само 
90  Там само 
91  Там само 
92  Там само 
93  Там само 
94  Там само 
95  Там само 
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У неофіційному процесі в Колумбійському університеті студент лише має право бути 

ознайомленим з звинуваченнями, на неупереджений суд і бути почутим.96 

 

5. Результат слухання і стягнення 

Якщо Виконавчий комітет університету Вашингтона і Лі визнає, що обвинувачений 

студент не скоїв порушення кодексу честі, Виконавчий комітет закриває цю справу.97 

Якщо Виконавчий комітет університету Вашингтона і Лі визнає, що обвинувачений 

студент скоїв порушення кодексу честі, обвинувачений може або покинути університет, 

або подати оскарження для слухання у Студентському органі.98 Виконавчий комітет 

повинен вирішувати всі обґрунтовані сумніви на користь обвинуваченого.99 

 

Гарвардський університет вимагає, щоб дисциплінарні стягнення не накладались, 

допоки обґрунтування накладання санкцій не буде встановлене за допомогою чіткого і 

переконливого доказу.100 Рішення Адміністративної ради повинно прийматись більшістю 

голосів членів засідання.101 У разі рівності голосів всіх членів Ради, що були присутні і 

голосували, результат визначається голосами більшості членів з професорсько-

викладацького та адміністративного складу.102 Усі рішення Ради, що накладають 

стягнення, повинні бути підтверджені конкретними фактами та висновками, включаючи, 

де це доречно, заявою або причинами для введення спеціальних стягнень, а також 

принципів чи політики, на які спирається Комісія.103 У будь-якому випадку, коли 

стягнення, за яке проголосувала Рада, не є відрахуванням або виключенням, таке рішення 

Ради, як правило, є остаточним, і, якщо будь-яке з таких питань виноситься на розгляд 

професорсько-викладацького складу, професорсько-викладацький склад спочатку повинен 

проголосувати, чи рішення Ради піднімає такі важливі і нові питання політики, або ж воно 

прийняте в рамках таких інших надзвичайних обставин, що професорсько-викладацький 

склад повинен розглянуте цю справу.104 

 

У будь-якому випадку, коли стягнення, за яке проголосувала Рада, є відрахуванням або 

виключенням, студенту надається право на додаткове слухання на основі фактів, 

попередньо отриманих спеціалістом з розгляду справ, призначеним деканом з числа 

професорсько-викладацького складу.105 Більш того, професорсько-викладацький склад 

                                                                                                                                             
 
96  Юридична школа Колумбійського університету, Процедури для студентської дисципліни, 2015-2016 

рр., § 1, http://web.law.columbia.edu/academic-rules/student-discipline#1 
97  Університет Вашингтона і Лі. Біла книга 2015-2016 рр.., https://www.wlu.edu/document/student-

handbook 
98  Там само  
99  Там само  
100  Див. юридична школа Гарвардського університету, (2016 р.) 

http://hls.harvard.edu/dept/academics/handbook/rules-relating-to-law-school-studies/ 
101  Там само 
102  Див. Гарвардський університет 
103  Там само 
104  Там само 
105  Там само 
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перегляне результати і висновки Ради.106 Жоден студент не може бути виключений або 

відрахований, за винятком голосуванням у підтримку цього принаймні двох-третин членів 

професорсько-викладацького складу, що були присутні і голосували, на засіданні 

професорсько-викладацької ради, скликаному для розгляду рекомендації 

Адміністративної ради.107 

 

У разі виникнення ситуації, що не охоплена даними правилами, або коли, на думку 

Адміністративної ради, застосування таких правил регламенту є недоречним, 

Адміністративна рада може сформулювати та застосувати відповідну спеціальну 

процедуру.108 У будь-якому випадку, відступи від регламенту, за фактом, не можуть 

становити причину відмови від накладання дисциплінарного стягнення.109 

 

В юридичній школі університету Д‘юка, виходячи з суті справи, Судова рада приймає 

рішення щодо обвинувачення більшістю голосів, які є достатніми для прийняття рішення. 

Всі засідання Судової ради щодо розгляду звинувачення є конфіденційні, також Рада 

може визначити свої власні внутрішні процедури для прийняття рішення.110 Рішення по 

звинуваченню повинно включати визначення про те, чи було виявлено порушення правил, 

зазначення мотивів та викладення важливих фактів та стягнення за таке порушення.111 До 

стягнень, що можуть накладатись Радою, відносять наступні: 

a) письмова догана із зазначенням характеру порушення, яка повинна бути 

наданою обвинуваченій особі, і копія якої повинна бути розміщена в постійній 

особовій справі такої особи; 

b) відсторонення від навчання на період від семестру до року; рішення щодо 

повторного допуску до навчання приймається, виходячи з висновку 

Адміністративного комітету, або іншого такого комітету, що час від часу може 

призначатись професорсько-викладацьким складом, що повторний допуск на 

навчання обґрунтовується на підставі всіх фактів; або 

c) виключення з юридичної школи.112 

 

6. Оскарження 

Звинувачений студент юридичної школи університету Вашингтона і Лі може 

оскаржити обвинувальний вирок шляхом слухання Студентського органу. На такому 

слуханні студентське журі приймає остаточне рішення щодо вини студента, який подав 

оскарження.113 Студентське журі є журі присяжних, що складається з дванадцяти 

студентів, які випадковим чином обираються з студентського корпусу.114 Президент 

                                            
106  Там само 
107  Там само 
108  Там само 
109  Там само 
110  Правила громади юридичної школи університету Д‘юка, § 5 (2016 р.) 

https://law.duke.edu/about/community/rules/sec5/ 
111  Там само 
112  Там само 
113  Університет Вашингтона і Лі. Біла книга 2015-2016 рр.., https://www.wlu.edu/document/student-

handbook 
114  Там само 
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Асоціації студентів-юристів за погодження студента після консультацій між адвокатами 

студента і більшістю Виконавчого комітету діятиме як Голова слухання студентського 

органу.115 Якщо Президент не може або не бажає виконувати ці обов’язки, а адвокат і 

Комітет не можуть узгодити одну особу, яка б керувала слуханням, Голова Ради з 

навчальних судів головуватиме під час такого слухання.116 Якщо журі виносить вердикт 

про невинність, студент може залишитись членом університету.117 Якщо журі виносить 

вердикт про винність, студент відраховується з університету.118 Рішення слухання 

Студентського органу є остаточним і не підлягає оскарженню.119 

 

В юридичній школі університету Д‘юка обвинувачена особа або Рада з захисту може 

подати оскарження на негативне рішення Ради, в тому числі оскарження для перегляду 

накладеного стягнення.120 Після подання заяви про оскарження Рада з розгляду оскаржень 

розглядає рішення Судової ради, протоколи слухання, якщо Рада з захисту вважає це 

необхідним, а також всі письмові подання, надані Судовій раді або Раді з захисту на її 

запит.121  

                                            
115  Там само 
116  Там само 
117  Там само 
118  Там само 
119 Див. справу Доу (Анонім) проти Університету Вашингтона і Лі, 2015 р. База рішень окружних судів США 

ЛЕКСІС (W.D. Va./ Західний округ штату Вірджинія 2015 р.) (де було вирішено, що Керівництво для 

студентів Університету Вашингтона і Лі не є контрактом). Студент подав до суду скаргу на школу через 

його виключення, що, як він заявляв, було результатом прийняття помилкового рішення в результаті 

студентського і професорсько-викладацького слухання. Студент був звинувачений у злочині сексуального 

характеру. Він подав декілька позивів проти школи на їх рішення, у тому числі позив щодо порушення 

Розділу IX Доповнень до Закону про освіту від 1972 р. (що забороняє дискримінацію за ознакою статі в 

навчальних закладах, що отримують фінансування з федерального бюджету США), позбавлення 

відповідного розгляду справи та порушення контракту. Там само у п. 1. Визначаючи, що заявлені 

твердження правдоподібно підтримують позив щодо порушення Розділу IX, суд допустив справу до 

розгляду. Натомість, позиви щодо належного розгляду та порушення контракту були відхилені. Оскільки, 

університет Вашингтона і Лі є приватним університетом, на нього зазвичай не розповсюджуються 

конституційні гарантії, такі як відповідний розгляд. Там само у п. 22. Стосовно порушення контракту, 

позивач стверджував, що він вступив у контрактні відносини з Університетом після зарахування, умови і 

положення яких регулюються Керівництвом для студентів та Внутрішньою політикою в сфері сексуальних 

домагань та неправомірних дій. Він стверджував, що визнавши його винним у протиправному поводженні 

сексуального характеру, не дивлячись на докази, що свідчили проти такого висновку, Університет 

Вашингтона і Лі порушив передбачену угоду щодо добросовісного і справедливого поводження. Там само у 

п. 31. Суд заключив, що Керівництво для студентів не становило контракт, оскільки відповідно до Закону 

штату Вірджинія для контракту з зобов’язаннями, що користуються правом позивним захистом, необхідна 

«абсолютна взаємність домовленості». Там само. Більш того вказувалось, що «суди, які застосовують закони 

штату Вірджинія природно заперечують думку про те, що «Керівництво для студентів» представляє 

взаємність домовленості, коли умови і положення такого Керівництва можуть змінюватись».  

Там само та Лоуренс Хеммек, Університет Вашингтона і Лі врегульовує позив, поданий студентом, 

звинуваченим у скоєнні злочину сексуального характеру, Роанок Таймс, 5 лютого 2016 р., 

http://www.roanoke.com/news/virginia/w-l-settles-lawsuit-by-student-expelled-for-alleged-sexual/article_8274f3ce-

7163-5f56-a149-907807f08686.html, повідомляє, що позивач-студент і відповідач-юридична школа у справі 

Доу проти Університету Вашингтона і Лі, спір був позасудово врегульований мирною угодою 
120  Правила громади юридичної школи університету Д‘юка, § 5 (2016 р.), 

https://law.duke.edu/about/community/rules/sec5/ 
121  Див. там само 
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Якщо звинувачення у неправомірній дії стосується навчальної вправи, за яку 

звинувачена особа повинна була отримати оцінку, рішення щодо відсутності 

неправомірної дії повинно бути обов’язково доведено до особи, що виставляла таку 

оцінку.122 Після виявлення, що неправомірна дія була вчинена, особа, яка виставляла 

оцінку, може на власний розсуд та відповідно до власної практики оцінювання взяти до 

уваги факт такої неправомірної поведінки.123 

 

Будь-яка сторона може оскаржити рішення Ради з розгляду оскаржень перед усім 

професорсько-викладацьким складом.124 Сторона, що подає оскарження, вказує причини, 

за якими він/вона переконаний, що рішення Ради з розгляду оскаржень помилкове, а 

також підстави для цього переконання.125 Професорсько-викладацький склад с початку 

повинен вирішити, чи заявлені підстави помилковості рішення достатньо обґрунтовують 

його перегляд.126 Якщо буде зроблений такий висновок, професорсько-викладацький 

склад приймає до розгляду оскарження, що повинно бути офіційно розглянуте у складі з 

результатами провадження на сьогоднішній день та разом з додатковими аргументами, які 

може запитати професорсько-викладацький склад.127  

 

7. Часові рамки  

 

Важливим аспектом процедури є часові рамки, в рамках яких слід виконувати різні 

етапи процедури. Часові рамки і терміни повинні бути враховані і відображені у 

регламенті, для забезпечення своєчасного та безперебійного процесу, таким чином 

гарантуючи, що процедура функціонує відповідним чином. Часові рамки повинні бути 

визначені комітетом, який розробляє регламент. Вони повинні надати учасниками 

дисциплінарного процесу достатньо часу для проведення розслідування, підготовки, 

виклику свідків тощо. Однак, не слід надавати занадто багато часу, щоб не викликати 

застою в процесі. Створення відповідного балансу залежить від комітету з розробки 

регламенту. В юридичній школі університету Д‘юка, наприклад, обвинувачена сторона 

має «три дні на підготовку відповіді на звинувачення…».128  Колегія з захисту або Судова 

рада може, однак, «надати обґрунтований додатковий час… для надання достатніх 

підстав».129 Така остання заява виражається в рамках політик всіх чотирьох шкіл щодо 

конкретних часових рамок. Колумбійський університет визначає, що слухання, як 

правило, повинні бути заплановані на період від семі до чотирнадцяти робочих днів від 

дня, коли обвинувачений отримав повідомлення щодо заявленого порушення.130 Як ще 

один приклад, університет Вашингтона і Лі зазначають, що сторони повинні надати 

Голові і іншій стороні процесу перелік всіх свідків та будь-який доказ «принаймні у 

                                            
122  Там само 
123  Там само 
124  Там само 
125  Там само 
126  Там само 
127  Там само 
128  Там само 
129  Там само 
130  Юридична школа Колумбійського університету, Процедури для студентської дисципліни, 2015-2016 

рр., § 5, http://web.law.columbia.edu/academic-rules/student-discipline#1 

 

http://web.law.columbia.edu/academic-rules/student-discipline#1
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термін за сорок вісім годин перед слуханнями Студентським органом». Крім того цією 

юридичною школою також передбачається, що жоден не може «викликати будь-якого 

нового свідка після 12:30», а «журі не буде розпочинати засідання після 13:00», 

пояснюючи це тим, якщо будь-яке з обмежень не буде виконане, голова повинен 

«відкласти залишок слухання до найближчого можливого відповідного часу».131 

 
 

V. РЕКОМЕНДАЦІЇ  
 
Враховуючи, що підходи цих чотирьох юридичних шкіл до питань неправомірних дій 

студентів можуть бути корисними іншими юридичними школами у розробці їх власних 

регламентів, оскільки вони застосовують такі підходи, що на їх думку, найкраще 

відповідають потребам студентського складу і найкраще відповідатимуть кодексам 

поведінки, які вони розробили. Перегляд хоча б одного з розглянутих кодексів поведінки 

може також бути корисним у якості прикладів організації, а також специфіки підходу до 

процедури з огляду на терміни, порядок слухання справ і процедури після слухання. 

 
VI. ВИСНОВОК 

 
На завершення, ці кроки можуть комбінуватись, їх кількість може збільшуватись або 

зменшуватись, виходячи з потреби створення таких процедурних правил, що будуть 

найкращим чином доповнювати Морально-етичний мінімум, який розробив Чернівецький 

юридичний інститут, а також кодекси честі інших українських юридичних навчальних 

закладах, що, як очікується, будуть розроблені. 

 

                                            
131  Університет Вашингтона і Лі. Біла книга 2015-2016 рр..,.https://www.wlu.edu/document/student-

handbook 
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ДОДАТОК A: СКЛАД КОМІТЕТУ 

 
 Слідчий орган Комітет Студентсь

кий склад 

Викладацьк

ий склад 

Адміні

страто

ри 

Призначення/В

ибори 

Трива

лість 

повнов

ажень 

Примітки 

Колу

мбійс

ький 

уніве

рсите

т 

Спеціаліст з дисциплінарних 

питань 

Рада з 

розгляду 

справ 

2 студенти 2 члени 

викладацького 

складу 

 
/ 

Студентський 

склад: обирається 

студентською 

радою юридичної 

школи з своїх 

членів 

Викладацький 

склад: вибирається 

Деканом після 

консультацій з 

викладацьким 

складом 

  

Універ

ситет 

Д‘юка 

Декан та Палата захисту 

студентів 

Судова 

рада 

1 студент-

юрист від 

кожного 

курсу 

2 члени 

викладацького 

складу 

 
/ 

Студентський 

склад: обирається 

Викладацький 

склад: 

призначається 

Деканом 

Один рік За виключенням 

того, коли чітко 

визначено, що 

викладацькій склад 

залишає за собою 

повноваження 

керувати справами 

школи 

  

/ 

Колегія з 

захисту  

3 студенти  

/ 

 
/ 

Призначається 

Виконавчим 

комітетом 

Асоціації юристів 

Д‘юку після 

консультацій і 

затвердження 

Деканом 

Один рік  

  

/ 

Рада з 

розгляду 

оскаржень 

2 студенти 3 члени 

викладацького 

складу 

 
/ 

Викладацький 

склад: обирається 

студентами 

факультету, 

шляхом 

голосування 

студентським 

складом 

Один рік  

Гарва

рд 

Голова або Призначенець голови Адміністр

ативна 

рада 

3 студенти 3 члени 

викладацького 

складу 

2 

адмініс

тратори 

Інформація 

відсутня 

Інформа

ція 

відсутня 

 

Універ

ситет 

Вашин

гтона і 

Лі 

1 Виконавчий комітет 

1 Радник з розгляду справ 

1 член Студентського 

комітету Виконавчого 

комітету (ВК) 

Президент призначає 

кожного відповідно до 

рекомендацій Старшого 

радника з розгляду справ 

Виконавч

ий 

комітет 

3 студенти 

(Президент, 

Віце-

президент, 

Секретар) 

 

/ 

 

/ 

Обирається 

студентським 

складом 

Один рік  
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ДОДАТОК В: АЛГОРИТМ РЕГЛАМЕНТУ УНІВЕРСИТЕТУ 
ВАШИНГТОНА І ЛІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для даної діаграми був обраний регламент Університету Вашингтона і Лі, оскільки 

автор цього Звіту відвідує юридичну школи університету Вашингтона і Лі та найбільш 

знайома з ним. Цей алгоритм приведений виключно для ілюстративних цілей і не має на 

меті відображати будь-яке негативне відношення до будь-яких інших політик школи. 

Так 

Звинувачува
льний вирок? 

Президент ВК 
призначає слідчий 
комітет. 
Починається 
розслідування 

Виконавчий 
комітет 
проводить 
слухання 
Студентського 
органу (що 
передбачає 
винесення 
арбітражного 
рішення 
студентським 
журі), що є 
відкритим для 
громади 
юридичної школи 

Виключення з 
університету 

Чи 
звинувачуваний 
студент подає 
оскарження? 

 
Чи достатньо 
доказів для 
проведення 
слухання? 

 

Ні 

Так 

Так 

Виконавчий 
комітет 
проводить 
закрите 
слухання  

Член ВК 
повідомляє про 
передбачуване 
порушення 
президента ВК 

Слідчий комітет 
представляє результати 
розслідування 
Виконавчому комітету 

Зацікавлена особа 
повідомляє про 
передбачуване 

порушення члену 
Виконавчого 

комітету 

Чи достатньо 
доказів для 
проведення 
слухання? 

Ні 

Ні 

Ні 
Ні 

Процес закінчився 

Початок 

Студент 
підозрюється у 
порушенні 
системи честі 

Зацікавлена особа 
зустрічається з 
студентом, щоб 
вияснити, чи відбулось 
порушення 

Зацікавлена особа 
обирає не зустрічатись 
з студентом 

Зацікавлена особа 
впевнюється, що 
порушення не 
відбулось 

Зацікавлена особа 
впевнена, що 
відбулось порушення 
кодексу честі 


