3. Підстави та порядок відрахування слухачів - кандидатів на посаду судді
3.1. Протягом спеціальної підготовки кандидат на посаду судді може бути відрахований зі складу
слухачів НШСУ з таких підстав:
3.1.1. за особистою заявою кандидата на посаду судді;
3.1.2. у зв’язку з одноразовим грубим порушенням навчальної дисципліни чи невиконанням вимог
порядку проходження спеціальної підготовки і цього Регламенту;
3.1.3. за систематичні прогули;
3.1.4. у разі визнання кандидата на посаду судді таким, що не пройшов стажування;
3.1.5. у зв’язку із вчиненням кримінального правопорушення;
3.1.6. у разі виявлення (встановлення) інших обставин щодо кандидата на посаду судді, які відповідно
до чинного законодавства України перешкоджають зайняттю ним посади професійного судді.
3.2. У заяві про відрахування за власним бажанням зі складу слухачів НШСУ має бути зазначено, що
рішення про припинення проходження спеціальної підготовки прийняте слухачем із власної
ініціативи, без
будь-якого тиску чи примушення, а також мають бути наведені мотиви прийняття такого рішення. До
заяви можуть бути додані документи, які обґрунтовують причини припинення спеціальної підготовки.
3.3. Відрахування зі складу слухачів із підстав правопорушень.
3.3.1. Невиконання або неналежне виконання без поважних причин слухачем - кандидатом на посаду
судді обов’язків чи інше порушення ним встановленого порядку проходження спеціальної підготовки
є підставою для накладання дисциплінарного стягнення у вигляді догани або відрахування слухача.
3.3.2. Поява слухача на заняттях у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння
вважається грубим порушенням навчальної дисципліни.
3.3.3. Систематичними прогулами визнається відсутність слухача на заняттях, передбачених
розкладом спеціальної підготовки, або в період проходження стажування протягом двох і більше днів
поспіль без поважних причин.
3.3.4. Факт вчинення кандидатом на посаду судді кримінального правопорушення має бути
підтверджено належно завіреною копією відповідного судового рішення, що набрало законної сили.
3.4. Відрахування кандидата на посаду судді зі складу слухачів НШСУ з підстав виявлення
(встановлення) інших обставин щодо кандидата на посаду судді, які відповідно до чинного
законодавства України перешкоджають зайняттю ним посади професійного судді, можливе у разі
отримання рішення ВККСУ про скасування її попереднього рішення про направлення кандидата на
посаду судді для проходження спеціальної підготовки до НШСУ.

3.5. Порядок дисциплінарного стягнення та відрахування слухача – кандидата на посаду судді.
3.5.1. Дисциплінарне провадження, питання про відрахування слухача (за винятком відрахування за
особистою заявою) ініціюється наказом ректора шляхом утворення комісії на підставі подання
куратора, погодженого з начальником відділу, що відповідає за спеціальну підготовку.
3.5.2. До накладення дисциплінарного стягнення, відрахування слухача НШСУ має запропонувати
слухачеві надати письмове пояснення. Відмова надати письмове пояснення не може бути
перешкодою для накладення дисциплінарного стягнення, відрахування слухача. Слухач має право
брати участь у розгляді його питання.
3.5.3. Дисциплінарне стягнення може бути накладено, а слухача відраховано після виявлення
проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу хвороби слухача.
3.5.4. Дисциплінарне стягнення накладається, слухача відраховується наказом ректора. Наказ
доводиться до відома слухача під розписку, або ж його копія надсилається слухачу поштою
(рекомендованим листом із повідомленням про вручення).
3.5.5. Копія наказу про відрахування слухача невідкладно передається до ВККСУ. До особової справи
слухача долучається витяг із наказу про його відрахування та інші документи, що мають відношення
до розгляду та вирішення питання про відрахування.
3.6. У разі порушення кандидатом на посаду судді порядку проходження спеціальної підготовки, що
призвело до його відрахування, припинення кандидатом проходження такої підготовки за власною
ініціативою, неуспішного виконання кандидатом на посаду судді програми спеціальної підготовки він
повинен відповідно до закону відшкодувати кошти, витрачені на його підготовку.

