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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Триваюча судова реформа в Україні, зміни в 

організації та функціонуванні судової влади, прагнення до посилення 

незалежності судів від будь-якого незаконного впливу обумовлює 

необхідність приділення додаткової уваги до проблем професійної 

діяльності такої категорії працівників як судді, які виступають 

представниками державної влади, та діяльність яких спрямована на 

здійснення неупередженого та справедливого правосуддя. Саме тому, в 

умовах проголошення нашої держави як правової, демократичної та 

соціальної, важливої ролі набуває переосмислення значення правосуддя не 

лише як однієї з основних функцій держави, а, насамперед, як різновиду 

професійної діяльності окремої категорії осіб, як виду особливої праці.  

Аналіз чинного законодавства свідчить, що воно є досить 

недосконалим у сфері забезпечення трудових прав таких суб’єктів трудових 

правовідносин як судді. Це в першу чергу проявляється в процесі реалізації 

ними своїх трудових прав та законних інтересів. Підтвердженням вказаного 

є як збільшення чисельності звернень суддів за захистом своїх порушених 

трудових прав, так і наукові думки вчених, у яких стверджується, що в 

умовах сьогодення особливості праці суддів потребують нових досліджень, 

особливо такий їх аспект як правовий механізм забезпечення і реалізації 

трудових прав суддів. Міжнародний досвід та європейська практика 

правового регулювання трудових прав суддів, сформовані у іноземних 

країнах механізми їх забезпечення і реалізації містять актуальні та 

прогресивні програмні норми щодо забезпечення незалежності суддів, 

захисту та реалізації їх трудових прав, які повинні знайти своє втілення у 

конкретних правових нормах вітчизняної правової системи. Водночас, 

недосконалість системи національного законодавства у сфері забезпечення 

трудових прав та законних інтересів суддів, необхідність виявлення його 

основних проблем та розробки основних шляхів удосконалення, внесення 
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пропозицій щодо поліпшення захисту трудових прав суддів, гарантій їх 

реалізації із метою уникнення ситуацій, коли задекларовані в нормативно-

правових документах та законодавчих актах позиції не реалізуються на 

практиці, обумовлюють важливість та своєчасність наукових досліджень у 

сфері трудової діяльності суддів.  

Теоретичне підґрунтя даного дослідження становлять праці таких 

науковців як В.М. Андріїв, Г.О. Барабаш, М.Й. Бару, Я.І. Безугла, В.С. Бігун, 

Н.Є. Блажівська, Н.Б. Болотіна, Є.І. Бородін, Л.Ю. Бугрова, С.Я. Вавженчук, 

К.Л. Василяка, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, С.В. Вишновецька, 

М.В. Вітрук, Л.Д. Воєводін, Г.С. Гончарова, В.В. Городовенко, 

Ю.М. Гришина, Ю.М. Грошевой, М.В. Данилова, Ю.П. Дмитренко, 

М.І. Іншин, М.М. Клемпарський, Л.І. Лазор, В.В. Лазор, С.С. Лукаш, 

В.М. Лебєдєв, Л.А. Луць, В.Т. Маляренко, І.Є. Марочкін, М.О. Міщук, 

О.І. Наливайко, С.М. Ніколаєнко, Ю.М. Оборотов, О.М. Обушенко, 

Т.В. Омельченко, О.С. Пашкова, І.Л. Петрухін, П.Д. Пилипенко, 

С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, П.М. Рабинович, 

А.В. Руденко, М.Д. Савенко, А.В. Сапон, О.Ф. Скакун, О.В. Смирнова, 

І.А. Тимченко, О.В. Тищенко, К.Б. Толкачев, Г.І. Чанишева, Т.В. Штих, 

В.І. Щербина, О.М. Ярошенко тощо. Незважаючи на те, що окремі проблеми 

реалізації трудових прав суддів уже були предметом наукових досліджень 

вчених, комплексного наукового дослідження присвяченого правовому 

механізму забезпечення і реалізації трудових прав суддів ще не провадилось, 

що підкреслює актуальність теми цієї дисертаційної роботи. 

Таким чином, актуальність і важливість дослідження правового 

механізму забезпечення і реалізації трудових прав суддів та необхідність 

подальшого його вдосконалення зумовлюють доцільність проведення нашого 

дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі цивільно-правових дисциплін 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ відповідно до 
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Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011–2015 рр., 

затверджених постановою загальних зборів Національної академії правових 

наук України від 24.09.2010 р. № 14-10, у межах загальноуніверситетських 

наукових тем: «Актуальні проблеми державотворення, правотворення та 

правозастосування» (державний реєстраційний номер 0112U003550; дата 

реєстрації 28.05.2012 р.), затвердженої 28.05.2012 р. та «Нормативно-правове 

забезпечення трудових правовідносин в умовах реформування правової 

системи та економіки» (державний реєстраційний номер 0115U000360; дата 

реєстрації 20.02.2015 р.); а також теми кафедри «Проблеми здійснення та 

захисту прав і свобод суб’єктів цивільних, трудових та природоресурсних 

правовідносин». 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 

необхідності проведення комплексного дослідження проблемних питань 

правового механізму  забезпечення і реалізації трудових прав суддів, розкритті 

сутності та правової природи трудової діяльності суддів, визначенні поняття та 

структури правового механізму забезпечення і реалізації трудових прав суддів, 

аналізу сучасного стану регулювання правового механізму забезпечення і 

реалізації трудових прав суддів та врахування зарубіжного досвіду у 

законодавстві України, виявленні проблемних питань механізму забезпечення 

і реалізації трудових прав суддів, а також у розробці шляхів удосконалення 

порядку призначення та обрання суддів на посади як форми реалізації їх 

трудових прав. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких задач: 

– розкрити поняття та правову природу трудової діяльності суддів; 

– визначити поняття та структуру правового механізму забезпечення і 

реалізації трудових прав суддів; 

– охарактеризувати стан регулювання правового механізму забезпечення 

і реалізації трудових прав суддів; 

– з’ясувати особливості міжнародно-правового регулювання праці 

суддів; 
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– дослідити досвід зарубіжних країн у регулюванні забезпечення і 

реалізації трудових прав суддів; 

– виявити проблеми правового механізму забезпечення і реалізації 

трудових прав суддів в Україні; 

– висвітлити шляхи підвищення юридичних гарантій у сфері 

забезпечення трудових прав суддів; 

– сформулювати конкретні пропозиції удосконалення порядку 

призначення та обрання суддів на посади як форми реалізації їх трудових 

прав. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають в процесі 

забезпечення і реалізації трудових прав суддів. 

Предметом дослідження є теоретичні та практичні проблеми правового 

механізму забезпечення і реалізації трудових прав суддів. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного 

дослідження складають як загальнонаукові, так і спеціальні методи. 

Використання вказаних методів дозволило забезпечити комплексне і 

достовірне виконання поставлених задач, а також зробити обґрунтовані 

висновки та внести ряд пропозицій щодо удосконалення  правового механізму 

забезпечення і реалізації трудових прав суддів. 

Так, у процесі дослідження правового механізму забезпечення і 

реалізації трудових прав суддів використовувався історико-правовий метод 

(підрозд. 1.1). Статистичні методи дозволили дослідити динаміку розвитку 

правового механізму забезпечення і реалізації трудових прав суддів  

(підрозд. 1.2). Системно-структурний, формально-логічний і порівняльно-

правовий застосовувалися під час визначення комплексу нормативно-

правових засобів і заходів, за допомогою яких з’ясовано категоріально-

понятійний апарат у досліджуваній темі, охарактеризовано юридичні 

гарантії у сфері забезпечення  трудових прав суддів, визначено і 

проаналізовано міжнародно-правове регулювання праці суддів та 

можливості запровадження його в Україні (підрозд. 1.2; 2.1–2.3; 3.2). 
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Застосування структурно-логічного методу та моделювання дозволили 

виявити основні проблеми правового механізму забезпечення і реалізації 

трудових прав суддів (підрозд. 3.1). Діалектичний та системний методи були 

використані під час дослідження шляхів удосконалення порядку 

призначення та обрання суддів на посади як форми реалізації їх трудових 

прав (підрозд. 3.2). 

Нормативно-правовим підґрунтям дослідження є Конституція України, 

міжнародно-правові акти, закони України, акти Президента України та 

Кабінету Міністрів України, а також підзаконні нормативно-правові акти, які 

регулюють відносини у сфері правового механізму забезпечення і реалізації 

трудових прав суддів. 

Інформаційну та емпіричну основу дослідження становлять узагальнення 

практичного застосування норм закону та підзаконних актів, політико-правова 

публіцистика, довідкові видання, статистичні дані тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є одним із перших в українській науці трудового права 

комплексним правовим дослідженням теоретичних та практичних проблем 

правового механізму забезпечення і реалізації трудових прав суддів. 

вперше: 

– з позиції системного підходу визначено поняття «правовий механізм 

забезпечення і реалізації трудових прав суддів», під яким запропоновано 

розуміти сукупність правових норм, засобів, методів та гарантій, що з огляду 

на принцип єдності і диференціації правового регулювання трудових 

правовідносин закріплені як у загальних нормах трудового законодавства, так і 

у спеціальних законодавчих актах, за допомогою яких забезпечується 

належний рівень гарантування трудових прав суддів, їх правовий та 

соціальний захист, незалежність та неупередженість при здійсненні своїх 

повноважень; 

– узагальнено недоліки правового механізму забезпечення і реалізації 

трудових прав суддів: 1) складність та недосконалість механізму добору та 
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призначення на посаду судді; 2) відсутність спеціальних норм, які б 

врегульовували нормування праці, робочий час та час відпочинку судді; 

3) нечіткість у формулюванні такої підстави звільнення з посади судді як 

порушення присяги (за новим законом – вчинення істотного дисциплінарного 

проступку, грубого чи систематичного нехтування обов’язками); 

– комплексно досліджено проблеми правового механізму забезпечення 

і реалізації трудових прав суддів, до числа яких запропоновано відносити: 

1) неврахування коефіцієнта навантаження на суддю при визначенні 

тривалості часу його відпочинку; 2) неналежне забезпечення гідних та 

безпечних умов праці; 3) недосконалість системи суддівського 

самоврядування, що унеможливлює забезпечити належний захист трудових 

прав суддів хоча б на рівні, який забезпечують профспілкові організації; 

4) відсутність чіткого механізму забезпечення суддів, котрі перебувають на 

квартирному обліку та дійсно потребують поліпшення житлових умов, 

необхідним помешканням; 

удосконалено: 

– наявний підхід до визначення міжнародних стандартів праці суддів, які 

закріплюють правові вимоги до них, а саме: 1) вимоги до особи судді (високі 

моральні якості, відповідна кваліфікація, юридичний стаж, проходження 

спеціального конкурсного відбору); 2) вимоги до діяльності судді, які також 

доречно поділити на: а) ті, що визначають професійні якості судді під час 

виконання ним своїх обов’язків (незалежність – обов’язок вирішувати справу, 

виходячи з власної оцінки фактів, незалежність від суспільства, колег, сторін 

процесу, неупередженість, забезпечення рівності усіх учасників процесу, 

компетентність і старанність тощо); б) ті, що визначають морально-етичні 

норми поведінки судді (чесність і непідкупність, дотримання морально-

етичних норм); 

– поняття «трудова діяльність суддів» під яким запропоновано розуміти 

різновид соціальної поведінки суддів, пов’язаної із здійсненням наданих їм 

повноважень, що має чіткі законодавчо окреслені межі, у результаті якої 
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суддями реалізуються спеціальні суспільно корисні та необхідні функції по 

забезпеченню верховенства права і законності; 

– підхід до визначення шляхів підвищення юридичних гарантій 

правового механізму забезпечення і реалізації трудових прав суддів, серед 

яких виділено: а) закріплення в Законі України «Про судоустрій і статус 

суддів» окрему главу під назвою: «Юридичні гарантії забезпечення та 

реалізації трудових прав суддів»; б) законодавче закріплення додаткових 

гарантій, що спрямовані на підвищення рівня незалежності суддів та їх 

незаангажованості; в) закріплення гарантій соціального захисту суддів, в тому 

числі й у сфері поліпшення житлових умов осіб, що їх потребують; 

г) закріпити як гарантію невтручання в професійну діяльність суддів 

підвищений рівень кримінальної відповідальності для осіб, котрі здійснюють 

зовнішній тиск на суддю при прийнятті ним рішення; 

дістали подальшого розвитку: 

– трактування поняття «міжнародні стандарти праці суддів», під яким 

запропоновано розуміти основні принципи та засади, на яких базуються норми 

щодо організації та здійснення правосуддя, гарантій охорони та захисту 

трудових і професійних прав суддів, забезпечення належного рівня їхнього 

соціального та правового статусу, які закріплюються у нормах міжнародного 

права як загального, так і спеціального характеру; 

– пропозиції щодо врахування Україною при реформуванні судової гілки 

влади та наближенні умов трудової діяльності суддів до європейських 

стандартів прогресивних тенденцій ефективного забезпечення принципу 

незалежності суддів та гарантування їх трудових прав, серед яких виділено: 

1) поєднання кваліфікаційного критерію (наявності юридичної освіти та 

відповідних морально-етичних характеристик у кандидата на посаду) та 

критерію наявності юридичної практики при призначенні (обранні) на посаду 

судді; 2) забезпечення незалежності системи обрання (призначення) на посаду 

судді від будь-яких політичних сил чи лобістських структур, наявності 

елемента демократії при обранні судді на посаду; 3) забезпечення гідних та 
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належних умов праці; 4) участь органів суддівського самоврядування чи 

суддівських об’єднань у формуванні бюджету судової системи; 

– пропозиції щодо удосконалення порядку призначення та обрання 

суддів, зокрема, вилучити із нового Закону України «Про судоустрій та статус 

суддів» норму, яка передбачає, що рішення про призначення кандидата на 

посаду судді приймає виключно Президент України. Для покращення та 

удосконалення процедури призначення суддів на посади, а також забезпечення 

прозорості та гласності такого механізму, на нашу думку, окрім створеного за 

новим Законом незалежного органу – Вищої ради правосуддя, який володіє 

відповідними повноваження у сфері добору суддів та їх призначення на 

посади, слід також дати можливість брати реальну участь у наведеному 

процесі і іншим органам державної влади – Парламенту та Уряду, з метою 

запобігання зосередженню повноважень щодо формування суддівського 

корпусу лише в одного органу вищої державної влади. 

Практичне значення одержаних результатів зумовлено тим, що 

викладені в дисертації висновки та пропозиції можуть бути використані: 

а) у науково-дослідницькій роботі для подальших наукових досліджень 

проблем правового механізму забезпечення і реалізації трудових прав суддів; 

б) у правотворчості – у процесі вдосконалення законодавства та 

підготовки нових проектів законодавчих актів у сфері забезпечення та 

реалізації трудових прав суддів; 

в) у правозастосуванні – при використанні суддями рекомендацій і 

пропозицій у процесі здійсненні ними судочинства; 

г) у навчальному процесі – у вищих юридичних навчальних закладах під 

час викладання навчальної дисципліни «Трудове право», при написанні 

підручників, монографій, науково-практичних посібників, розробці 

методичних рекомендацій, а також під час викладення лекційного матеріалу та 

при проведенні семінарів. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення й висновки доповідалися 
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дисертантом на засіданнях кафедри цивільно-правових дисциплін 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, а також були 

оприлюднені на міжнародних науково-практичних конференціях: «Наукові 

дослідження сучасного законодавства України – прогрес юридичної науки ХХІ 

століття» (м. Київ, 25–26 черв. 2015 р.); «Пріоритетні проблеми реформування 

системи законодавства України» (м. Київ, 23–24 лип. 2015 р.).; «Право як 

регулятор суспільних відносин: історія, теорія, практика» (м. Київ, 18–19 квіт. 

2016 р.). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення у чотирьох статтях, опублікованих у наукових фахових 

виданнях України, одній статті – у науковому виданні іншої держави, а також 

у трьох тезах доповідей і повідомлень на вказаних конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА 

РЕАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВИХ ПРАВ СУДДІВ 

 

 

1.1 Поняття та правова природа трудової діяльності суддів 

 

Судді є особливою категорію працівників, яка завжди вирізняється з 

поміж інших категорій своєю важливістю та пріоритетністю. Реалізуючи своє 

конституційне право на працю, судді формують інститут трудової діяльності із 

характерними особливостями, правами, обов’язками та гарантіями. Відтак, від 

повноцінної та ефективної трудової діяльності суддів залежить стан законності 

в країні, правової безпеки усіх суспільних відносин. Отже, вивчення поняття 

та правової природи трудової діяльності суддів набуває істотного значення 

задля кращого розуміння її сутності та розробки можливих шляхів покращення 

такої діяльності. 

Проблемам правового регулювання трудової діяльності суддів 

приділяють увагу у сучасній науковій літературі такі вчені: Г.О. Барабаш, 

К.Л. Василяка, В.С. Венедіктов, М.В. Данилова, М.І. Іншин, Л.І. Лазор, 

І.В. Лазор, В.Т. Маляренко, Г.І. Чанишева, І.І. Шамшина, В.І. Щербина тощо. 

Однак, незважаючи на значні досягнення у вказаній сфері, правова природа 

трудової діяльності суддів так і лишається до кінця не вивченою, що й 

обумовило актуальність нашого дисертаційного дослідження. 

Розпочинаючи дослідження поняття та правової природи трудової 

діяльності суддів, передусім пропонуємо визначитись із змістом поняття 

«трудова діяльність», розуміння якого дозволить чіткіше розкрити сутність та 

правову природу трудової діяльності судді як одного із учасників трудових 

правовідносин. Загалом діяльність – це реалізація особистих якостей людини. 

Причому, вказані якості мають визначену структуру, що розглядається в 

теоріях особистості. Оточуюче середовище та власне діяльність можуть 
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спричинювати змінення стану людини. Процес діяльності регулюється не 

лише внутрішніми, а й зовнішніми факторами, до яких належать взаємодіючий 

суб’єкт (чи колектив) і власне предмет праці як діяльності, який може бути 

також знаряддям праці [1, с. 57]. Також панує думка, що діяльність – це 

специфічна людська форма активного відношення до навколишнього світу, 

зміст якої складає свідому (доцільну) його зміну і перетворення [2, с. 67]. 

Отже, вищенаведене дає право стверджувати, що діяльність являє собою 

форму взаємодії людини із навколишнім середовищем і поділяється на 

активну та пасивну (або бездіяльність). Діяльність людини відрізняється 

активністю, тобто здатністю впливати на навколишнє середовище. Джерелом 

цієї активності є, по-перше, потреби, які необхідно задовольнити, по-друге, 

впливи зовнішнього світу, на які треба реагувати. У філософії під діяльністю 

розуміють будь-яку доцільну активність людини, що відображає спосіб 

соціального буття, а трудова діяльність, як відзначає М.І. Горлач, постає 

взаємодією між людиною та природою, у результаті якої за допомогою 

цілеспрямованого впливу людини на природу відбуваються зміни в предметі 

праці. Окрім того, філософи зазначають, що під час трудової діяльності 

формуються зв’язки між людьми в суспільстві, що сприяє формуванню 

соціальної солідарності людей, ціннісних орієнтацій, волі, світогляду [3]. 

Виходячи з цього, О.М. Олійниченко під трудовою діяльністю пропонує 

розуміти сукупність трудових дій робітника (фізичних і розумових), за 

допомогою яких він діє на предмет праці та керує обладнанням. При цьому, на 

думку вченого, саме під час трудової діяльності людина витрачає енергію, 

спрямовану на створення благ. Оскільки енергетичні запаси кожної людини є 

сталою величиною, то час праці теж має свої межі, які здебільшого фіксуються 

трудовим законодавством країни. Виснаження життєвих сил під час праці 

може призвести до непоправних наслідків. Процес праці, незважаючи на 

існування загальних стандартів, для кожного має обмеження у інтенсивності 

та продуктивності [4, с. 43]. Відтак у всьому цивілізованому світі 

загальноприйнятою є практика чіткої регламентації тривалості робочого часу 
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та відпочинку, винятком можуть бути тільки країни третього світу, у яких такі 

норми можуть суттєво відрізнятися від загальноприйнятих в гірший бік. 

В економіці трудова діяльність – це офіційно визнана й регламентована 

суспільством сукупність дій суб’єкта, яка в кінцевому підсумку дає йому 

прибуток. Але з плином часу діяльність, яка раніше розглядалася виключно з 

філософських позицій, перетворюється в офіційно визнану й регламентовану 

суспільством [5, с. 124]. У формалізованому вигляді трудову діяльність можна 

уявити як динамічну структуру, що здійснює перетворення інформації та 

енергії. Працівник має трудову мету, тобто суб’єктивну модель стану предмета 

праці. Необхідно змінити початковий стан предмета за допомогою трудових, 

інформаційних та енергетичних впливів. Ці впливи людина може здійснювати 

безпосередньо на предмет праці або через проміжний засіб – знаряддя праці. 

При цьому людина сприймає інформацію через сигнали від предмета праці, 

проміжного пристрою та середовища. Мета праці у людини формується на 

основі мотивів, потреб, настанов (власних чи отриманих ззовні) [6]. Також у 

процесі трудової діяльності не тільки створюються матеріальні та моральні 

цінності, а й надаються різноманітні послуги, спрямовані на задоволення 

потреб людини, а також з’являються нові потреби з новими вимогами їх 

задоволення. А це вимагає підвищення продуктивності праці, запровадження 

досягнень науково-технічного прогресу, внаслідок чого з’являється праця 

нової якості [7, с. 213]. Розглянувши погляди авторів, варто зауважити, що, на 

нашу думку, трудова діяльність працівників – це взаємовигідний та суспільно 

корисний, необхідний процес, що дозволяє людині відчувати свою 

потрібність, а також створювати джерела доходів у вигляді заробітної плати 

або прибутку. 

При цьому, щоб праця була успішною, людина має оволодіти способами, 

цілеспрямованими діями на досягнення поставленої мети. Сама діяльність, в 

свою чергу, повинна стимулювати й підтримувати активність працівника, яка 

сама собою негайно не задовольняє наявні потреби. Це означає, що праця 

неможлива без пізнавальних та вольових процесів. Наявність усвідомлюваної 
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мети завжди лишається необхідною ознакою праці. Решта сторін діяльності – 

мотиви, способи виконання, добір і переробка інформації, можуть 

усвідомлюватися, не повністю усвідомлюватися, усвідомлюватися хибно або 

не усвідомлюватися зовсім. За відсутності усвідомлюваної мети йдеться не про 

трудову діяльність людини, а про імпульсивну поведінку, керовану 

безпосередньо потребами та емоціями [8, с. 28]. 

Результат високої якості праці формує в працівника почуття власної 

гідності, професійної необхідності, самоповаги. Ось чому так важливо 

здійснити ряд серйозних досліджень із застосуванням філософського підходу 

до поглибленого вивчення трудової діяльності та особливостей її 

трансформації в умовах побудови економіки знань. Адже отримані результати 

будуть сприяти підвищенню ефективності трудової діяльності та 

конкурентоспроможності продукту, що виробляється, а сила розуму 

спроможна визначати все та продукуватись у найбільш ефективну 

інтелектуальну модель економіки [9, с. 18]. Виходячи з викладеного, з 

упевненістю можна погодитись з думкою Є.Г. Жуліної, яка у своїх 

дослідженнях стверджує, що саме трудова діяльність працівників забезпечує 

вирішення ряду завдань, таких як: 

1) створення матеріальних благ як засобів життєзабезпечення людини 

і суспільства в цілому: 

2) надання послуг різного цільового призначення; 

3) розробка наукових ідей, цінностей і їх прикладних аналогів; 

4) накопичення, консервація, переробка та аналіз, передача 

інформації та її носіїв; 

5) розвиток людини як працівника і як особистості тощо [10, с. 24]. 

Думка Є.Г. Жуліної вбачається нам правильною, проте розкриває зміст 

трудової діяльності працівника в одному напрямку, оскільки трудова 

діяльність працівника вирішує ще досить значне коло завдань і не тільки в 

частині користі для такого працівника. Зокрема, це і суспільна користь, і 
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економічне зростання певної сфери діяльності, і розвиток правовідносин між 

роботодавцем та працівником тощо. 

Отож, узагальнюючи сказане, варто зауважити, що трудова діяльність в 

умовах сьогодення стає не лише засобом індивідуального збагачення, 

задоволення матеріальних потреб, але й насамперед внутрішньою 

необхідністю задоволення творчих потреб, самореалізації. При цьому, як 

зазначає В.М. Лукашевич, готовність працівника до трудової діяльності є 

однією з важливих характеристик успішного трудового процесу. Вона 

виступає складним особистісним утворенням, своєрідною багаторівневою 

системою рис і властивостей, що у своїй сукупності дають можливість 

суб’єкту успішно здійснювати конкретну діяльність. Після отримання 

спеціального професійного навчання людина спроможна здобувати практичні 

навички, підвищувати рівень своєї готовності [11, с. 59]. Аналізуючи думку 

В.М. Лукашевича, варто підкреслити, що трудова діяльність – це дійсно 

внутрішня готовність людини працювати та розвиватись, контактувати із 

зовнішнім світом. Відтак, враховуючи усе вищевикладене, трудова діяльність 

суддів – це діяльність щодо реалізації суддями набутих ними професійних 

навичок і умінь та практична здатність підвищувати рівень своєї готовності 

приймати рішення від імені держави.  

Отож, в світлі судової реформи надзвичайно актуальним є дослідження 

трудової діяльності суддів через призму наданих їм прав та обов’язків, 

обумовлених службовою діяльністю від імені держави. Тому, враховуючи 

правові позиції вчених та науковців, пропонуємо визначити поняття «трудова 

діяльність суддів» як сукупність дій, що має чіткі законодавчо окреслені межі, 

права, обов’язки та гарантії захисту, у результаті яких суддями реалізуються 

спеціальні суспільно корисні та необхідні функції по забезпеченню 

верховенства права та законності. 

Трудова діяльність суддів, незалежно від способу, засобів і результатів її 

здійснення, характеризується рядом спільних властивостей, таких як: 



18 

1) наявний характерний функціонально-технологічний набір 

трудових функцій; 

2) набір відповідних професійних якостей, які необхідні суддям для 

заняття трудовою діяльністю; 

3) наявність матеріально-технічних умов і просторово-часових рамок 

реалізації; 

4) розпочинається після стадійної процедури обрання; 

5) наявність суспільно корисних та інших необхідних функцій по 

забезпеченню верховенства права та законності. 

Розвиваючи наше дослідження, варто також відзначити, що реалізація 

права на працю суддів відбувається на загальних принципах, які передбачені 

Конституцією України та Кодексом законів про працю. При цьому до таких 

принципів варто віднести: свободу праці, рівність трудових прав, відсутність 

дискримінації, законність, порушення яких не можна вважати встановленням 

додаткових вимог до суддів (відповідно до норм чинного законодавства 

України, до осіб, які претендують на зайняття посади судді, встановлюються 

додаткові вимоги щодо віку, освіти, професійного стажу, громадянства, 

володіння державною мовою, проживання) [12, с. 637]. Це пояснюється тим, 

що вимоги, необхідні для праці в суді, є підвищеними порівняно з 

працівниками інших державних органів, що обумовлено специфікою 

службової діяльності, в чому ще раз проявляються особливості дуального 

статусу судді. Вимоги, необхідні для праці в суді, є підвищеними порівняно 

навіть з працівниками інших державних органів. 

Відтак, аналізуючи правовий статус суддів, якими вони наділяються, 

вступаючи у трудові правовідносини, варто зауважити, що оскільки трудова 

діяльність суддів полягає в здійсненні від імені держави правосуддя, то це 

потребує законодавчого встановлення особливих вимог до цієї категорії 

працівників. І насамперед вказані вимоги мають стосуватися підстав 

виникнення трудових правовідносин з такої категорією осіб як судді. І, як 

відзначає І.Г. Запорожець, правові основи добору та обрання суддів 
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передбачають складний фактичний склад, який є необхідним для виникнення 

цього правовідношення. На думку вченого, досягнення оптимального 

співвідношення загальних норм трудового права і норм спеціального 

законодавства в регулюванні трудової діяльності суддів виступає нагальною 

потребою сьогодення. Це обумовлено двома основними чинниками: по-перше, 

необхідністю забезпечення ефективного здійснення правосуддя у державі і, 

по-друге, метою досягнення належного рівня стану соціальної захищеності 

суддів [13, с. 121]. Отже, на нашу думку, трудова діяльність суддів є 

особливим видом діяльності, до якої висуваються підвищені вимоги. Це 

абсолютно логічно, оскільки суддя – це не просто працівник, котрий виконує 

свої трудові функції, а особа, що здійснює правосуддя. 

Основа трудової діяльності судді та вимоги до призначення особи на 

посаду судді встановлені розділом VIII Конституції України та Законом 

України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 № 2453-VI, на зміну 

якому 30.09.2016 приходять норми Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII, які регулюватимуть трудову діяльність 

суддів із визначеної дати. При цьому, враховуючи те, що судді є особливою 

категорією працівників, то варто зауважити, що на вказану категорію 

поширюється як трудове законодавство, так і спеціальні норми, які містяться в 

інших законодавчих актах.  

Суддя, так само як і будь-який інший працівник, має своїх роботодавців. 

І в даному випадку таким роботодавцем для суддів є держава в особі 

відповідного органу. Отож, вступаючи у трудові правовідносини, суддя 

наділяється відповідними правами та обов’язками, які конкретизуються в 

залежності від спеціальності, кваліфікації та займаної посади. Відтак, зміст 

трудової функції судді потребує встановлення особливих вимог до особи, що 

претендує на посаду судді. І, як правильно відзначає з цього приводу 

І.Г. Запорожець, для ефективного функціонування судової гілки влади особи, 

що здійснюють правосуддя, повинні мати не тільки високий рівень 

професійних знань, але й максимально високі етичні норми поведінки [13,                  
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с. 127]. При цьому звернемо увагу на думку Т.В. Штиха, який зазначає, що 

вимоги, необхідні для праці в суді, є підвищеними порівняно навіть з 

працівниками інших державних органів, що обумовлено специфікою 

службової діяльності, в чому ще раз проявляються особливості дуального 

статусу судді. Якщо за загальним правилом трудова правосуб’єктність 

працівників виникає з 16 років, то трудова правосуб’єктність судді має інші 

межі. Відповідно до норм чинного законодавства України до осіб, які 

претендують на зайняття посади судді, встановлюються додаткові вимоги 

щодо віку, освіти, професійного стажу, громадянства, володіння державною 

мовою, проживання. За наявності відповідності якостей, здібностей особи 

встановленим вимогам, держава визнає її здатність до зайняття посади судді 

[14, с. 687].  

На думку І.Г. Запорожця, неупередженість суддів, їх професіоналізм та 

чесність є вкрай необхідними для забезпечення підтримки і довіри до них з 

боку кожного громадянина і суспільства взагалі. Від сумлінності трудової 

діяльності суддів значною мірою залежить розвиток державності і втілення 

принципів правової держави у реальне життя. Конституція України 

встановлює, що кожен громадянин має право на об’єктивне та справедливе 

правосуддя. Суддя як носій судової влади у державі наділений важливими 

повноваженнями під час здійснення правосуддя, основне з яких –постановляти 

рішення від імені держави, виконання якого є обов’язковим [13, с. 121-122]. З 

цього приводу В.Т. Маляренко досить справедливо відзначає, що моральне 

право судити інших має лише людина, яка усвідомила свій державний та 

професійний обов’язок, виконує його не за примушуванням, а за велінням 

совісті. Судді мають бути притаманні високоморальні якості, повага до закону 

та неухильне дотримання його положень [15, с. 128]. Наявність у особи, що 

претендує на посаду судді, вищевказаних якостей має бути виявлена ще на 

стадії виникнення трудових правовідносин, що обумовлює необхідність 

чіткого законодавчого визначення певних вимог до судді. Тобто попередній 

добір кандидатів на посаду судді, їх професійне та неупереджене тестування, 
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перевірка моральних якостей має проводитись із особливою уважністю та 

прискіпливістю. У судочинстві не може бути випадкових людей, котрі 

виконуватимуть свою трудову діяльність абияк.  

Правовий статус судді, як зазначає у своїх дослідженнях І.Г. 

Запорожець, поєднує закріплені у вітчизняному законодавстві професійні 

права та обов’язки, повноваження, гарантії при здійсненні незалежного 

правосуддя, відповідальність за неналежне виконання своєї трудової функції. 

Також він відзначає, що судді є посадовими особами судової влади, яких у 

конституційному порядку наділено повноваженнями здійснювати правосуддя 

й виконувати свої трудові обов’язки на професійній основі у судах загальної 

юрисдикції, спеціалізованих судах, Конституційному Суді України [13, с. 127]. 

Отже, високий статус судді означає достатньо високі вимоги до кандидатів на 

посаду судді. 

Так, відповідно до ч. 3 ст. 127 Конституції України та ч. 1 ст. 65 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» на посаду судді може бути 

рекомендований кваліфікаційною комісією суддів громадянин України, не 

молодший двадцяти п’яти років, який має вищу освіту і стаж роботи у галузі 

права не менше як три роки, проживає в Україні не менше десяти років та 

володіє державною мовою [16]. Тобто, в даному випадку правосуб’єктність 

суддів буде співвідноситись з його трудовими правами як причина і наслідок, 

оскільки саме вона передує виникненню у суддів права на працю. Із вказаною 

нормою не цілком погоджується Ю.В. Дурасова. Так, на її думку, важливою 

нормою, яка потребує змін щодо умов призначення судді на посаду та 

виконання суддею своїх трудових обов’язків, є норма, яка встановлює вік 

особи, що претендує на посаду судді. Конституцією України такий вік повинен 

дорівнювати двадцяти п’яти рокам, саме з цього віку особа може претендувати 

на посаду судді. Але зазначений науковець вважає, що вказана норма також 

потребує доопрацювання і зміни, оскільки, з її точки зору, двадцятип’ятирічна 

людина не має того значного життєвого досвіду, який необхідний для 

здійснення правосуддя та вирішення людських доль. Відтак не потребує 
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доказування той факт, що для вирішення складних питань цивільного та 

кримінального судочинства необхідні не тільки знання матеріальних і 

процесуальних законів, а й набуття певного життєвого досвіду, життєва 

мудрість особи. Тому доцільним є збільшення віку особи, яка може бути 

призначена на посаду судді, а саме до 28, а можливо і 30-річного віку [17]. 

Дещо видозмінений порядок зайняття посади судді в новій редакції Закону 

України «Про судоустрій та статус суддів», зокрема в ст. 69 вказаного Проекту 

передбачається наступне: «На посаду судді може бути призначений 

громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти 

років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері 

права щонайменше п’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє 

державною мовою». Аналізуючи норми чинного законодавства та думки 

авторів в частині вікового цензу, котрий є припустимим для обрання на посаду 

судді, варто зауважити, що і в 25 і в 28 і в 30 років людина може володіти 

необхідним життєвим досвідом та морально-вольовими якостями. Важливість, 

на нашу думку, в першу чергу полягає у виявленні на етапах попереднього 

відбору готовності людини обрати шлях цієї непростої справи. 

Неабияке значення при здійсненні трудової діяльності суддями має і 

професійна основа. Так, у ст. 52 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 07.07.2010 зазначається: «Cуддею є громадянин України, який 

відповідно до Конституції України та цього Закону призначений чи обраний 

суддею, займає штатну суддівську посаду в одному із судів України і здійснює 

правосуддя на професійній основі»[18]. Вказані положення щодо визначення 

статусу суддів збережені і в новому Законі України «Про судоустрій і статус 

суддів». У постанові Пленуму Верховного Суду України «Про незалежність 

судової влади» від 13.06.2007 № 8 [19] міститься положення про те, що судді є 

посадовими особами судової влади, які відповідно до Конституції та законів 

України наділені повноваженнями здійснювати правосуддя і виконувати свої 

обов’язки на професійній основі в Конституційному Суді України та судах 

загальної юрисдикції. Тому можна зазначити, що саме здійснення правосуддя 
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на професійній основі є основним змістом трудової діяльності суддів, адже 

саме в його процесі безпосередньо відбувається реалізація конституційного 

права на працю та зайнятість. 

При доборі кандидатів на посаду судді забезпечується рівність їх прав 

незалежно від національності, раси, статі, політичних, релігійних та інших 

переконань, соціального походження, майнового стану тощо. Кожен, хто 

відповідає встановленим вимогам до кандидата на посаду судді, має право 

звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з заявою про 

участь у доборі кандидатів на посаду судді, що прямо передбачено Законом 

України «Про судоустрій і статус суддів» як у діючій, так і у новій редакції. 

Відтак, відповідно до ст. 66 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» (ст. 70 Проекту Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 

30.05.2016) призначення на посаду судді вперше здійснюється виключно в 

порядку, визначеному цим Законом, та включає такі стадії: 

1) прийняття Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 

рішення про оголошення добору кандидатів на посаду судді з урахуванням 

прогнозованої кількості вакантних посад суддів; 

2) розміщення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на 

своєму офіційному веб-сайті оголошення про проведення добору кандидатів 

на посаду судді. В оголошенні має бути зазначено кінцевий термін подання 

документів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що не може бути 

меншим ніж 30 днів з дати розміщення оголошення, а також прогнозована 

кількість вакантних посад суддів на наступний рік; 

3) подання особами, які виявили намір стати суддею, до Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України відповідної заяви та документів, 

визначених статтею 67 цього Закону; 

4) здійснення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 

перевірки відповідності осіб, які звернулися із заявою для участі в доборі, 

установленим цим Законом вимогам до кандидата на посаду судді на основі 

поданих документів; 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2453-17/print1453319774669999#n4256
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5) допуск Вищою кваліфікаційною комісією суддів України осіб, які за 

результатами перевірки на час звернення відповідають установленим цим 

Законом вимогам до кандидата на посаду судді, до участі у доборі та складенні 

відбіркового іспиту; 

6) складення особою, допущеною до участі у доборі, відбіркового 

іспиту; 

7) встановлення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 

результатів відбіркового іспиту та їх оприлюднення на офіційному веб-сайті 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; 

8) проведення стосовно осіб, які успішно склали відбірковий іспит, 

спеціальної перевірки в порядку, визначеному законодавством про запобігання 

корупції, з урахуванням особливостей, визначених статтею 70 цього Закону; 

9) проходження кандидатами, які успішно склали відбірковий іспит та 

пройшли спеціальну перевірку, спеціальної підготовки; отримання свідоцтва 

про проходження спеціальної підготовки; 

10) складення кандидатами, які пройшли спеціальну підготовку, 

кваліфікаційного іспиту та встановлення його результатів; 

11) зарахування Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 

кандидатів на посаду судді за результатами кваліфікаційного іспиту до резерву 

на заміщення вакантних посад судді, визначення їх рейтингу, оприлюднення 

списку кандидатів на посаду судді, включених до резерву та рейтингового 

списку, на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; 

12) оголошення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 

відповідно до кількості наявних вакантних посад судді у місцевих судах 

загальної юрисдикції конкурсу на заміщення таких посад; 

13) проведення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 

конкурсу на заміщення вакантної посади судді на основі рейтингу кандидатів, 

які взяли участь у такому конкурсі, та внесення рекомендації Вищій раді 

юстиції щодо призначення кандидата на посаду судді; 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2453-17/print1453319774669999#n4284
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14) розгляд Вищою радою юстиції питання про дотримання визначеної 

цим Законом процедури на стадіях, передбачених пунктами 1-13 цієї частини, 

та внесення подання Президентові України про призначення кандидата на 

посаду судді; 

15) прийняття Президентом України рішення про призначення кандидата 

на посаду судді [18]. Вищезазначений підхід до призначення судді на посаду є 

досить тривалим процесом із складною процедурою. На нашу думку, це є 

виправданим кроком і закріплено на законодавчому рівні. Адже випадкових 

людей у судочинстві бути не повинно. Варто зауважити, що подібний порядок 

повинен бути незмінним, а також незалежним від політичної та корупційної 

складової. 

Особу, яка пройшла вказані стадії по відбору судді на посаду, Президент 

України на підставі та в межах подання Вищої ради юстиції, без перевірки 

додержання встановлених цим Законом вимог до кандидатів на посаду судді та 

порядку проведення добору кандидатів на посаду судді призначає на посаду 

судді, що оформляється виданим Президентом України Указом про 

призначення судді не пізніше тридцяти днів із дня отримання відповідного 

подання Вищої ради юстиції [18]. Отож, укладанню трудового договору та 

виникненню трудових правовідносин з суддею передує факт призначення 

вказаного суб’єкта на посаду. Однак у нормах чинного законодавства, зокрема 

в Законі України «Про судоустрій і статус суддів» нічого про це не сказано. 

Тобто, у вказаному Законі відсутні норми, які б визначали трудову діяльність 

суддів. Суддя, який вперше призначається на посаду, в урочистій обстановці за 

визначеною процедурою у присутності Президента України складає Присягу 

відповідно до статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».  

Проте іншим є порядок призначення судді на посаду за Законом України 

«Про судоустрій і статус суддів», що набуває чинності з 30.09.2016 року. 

Насамперед слід наголосити на тому, що у новому Законі відсутні поняття 

«призначення судді на посаду вперше» та «обрання суддів безстроково». Він 

також за аналогією з діючим Законом України «Про судоустрій і статус 



26 

суддів» від 07.07.2010 [18] складається із 15 стадій, дванадцять з яких є 

абсолютно тотожними за нормами обох Законів, а відрізняються лише останні 

– тринадцята, чотирнадцята та п’ятнадцята за колом суб’єктів, що беруть 

участь та уповноважені приймати відповідні рішення у процесі призначення 

судді на посаду. Так, за нормами нового Закону від 02.06.2016 останніми 

стадіями у процесі призначення судді на посаду є наступні: 13) проведення 

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України конкурсу на заміщення 

вакантної посади судді на основі рейтингу кандидатів, які взяли участь у 

такому конкурсі, та внесення рекомендації Вищій раді правосуддя щодо 

призначення кандидата на посаду судді; 14) розгляд Вищою радою правосуддя 

рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та ухвалення 

рішення щодо кандидата на посаду судді; 15) видання Указу Президента 

України про призначення на посаду судді (у разі внесення Вищою радою 

правосуддя подання про призначення судді на посаду). Таким чином, 

відповідно до нового Закону передбачено утворення нового органу, 

уповноваженого приймати рішення щодо внесення подання про призначення 

судді на посаду Президенту України – Вищої ради правосуддя. Щодо 

конкретизації її повноважень, складу, порядку і форм діяльності має бути 

прийнятий окремий спеціальний закон. 

Закріплення за новим Законом єдиного порядку добору та призначення 

на посаду судді має як свої позитивні, так і негативні риси. Позитивними 

рисами є те, що у ньому враховані вимоги європейських та світових стандартів 

у сфері діяльності суддів, зокрема щодо існування єдиного незалежного 

органу, який бере участь у доборі суддів. Також позитивним є уніфікованість 

порядку призначення на посаду судді та скасування розподілу призначення 

судді вперше та повторне його обрання безстроково у контексті нечіткості 

критеріїв, за якими судді обираються безстроково. Проте негативним, на нашу 

думку є те, що за новим Законом створюється така процедура призначення 

судді на посаду, за якої вона монополізується виключно у руках Президента, в 

зв’язку з чим порушиться баланс системи стримувань та противаг між різними 
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гілками влади у державі. За Законом України «Про судоустрій і статус суддів» 

від 07.07.2010 [18] передбачалася участь у обранні суддів також і Верховної 

Ради України, що унеможливлювало монополізацію чи підпорядкування 

структури суддівської влади жодній із інших гілок державної влади, оскільки в 

обранні та призначенні суддів брали участь як Президент, так і Верховна Рада 

України. 

Необхідно визначити деякі функціональні аспекти суддівської трудової 

діяльності, які характеризують її складний характер та необхідність високого 

рівня професійності юристів системи правосуддя. Це перш за все соціальний, 

комунікативний та організаційний аспекти. Так, соціальний аспект полягає у 

тому, що судді у своїй діяльності піклуються не тільки про те, щоб правильно, 

у відповідності до закону розглянути юридичну справу та прийняти по ній 

справедливе рішення, але й максимально використати юридичну процедуру та 

весь обсяг своїх повноважень, щоб сприяти високому авторитету права, 

вихованню громадян в дусі високої поваги до його вимог, розповсюдженню 

правових знань та іншої правової інформації. 

Комунікативний аспект діяльності виявляється у різноманітних формах 

спілкування з окремими індивідами, організаціями, установами тощо, яке 

ґрунтується на принципах юридичного процесу та, виходячи із завдань окремо 

взятої ситуації, вимагає вияву цілої низки особистих якостей судді, таких як 

чуйність, емоційна сталість, уміння слухати співрозмовника, давати вичерпні й 

прямі відповіді. Вміння спілкуватися і в його ході здійснювати функціональні 

обов’язки є однією з характеристик професіограми судді. Серед основних 

завдань, які вирішуються у процесі цього виду діяльності, є зміцнення 

законності та правопорядку, запобігання злочинам та іншим 

правопорушенням, охорона від усіляких посягань на суспільний лад, його 

економічну та політичну систему, на права та свободи окремих індивідів та їх 

об’єднань, виховання громадян у дусі неухильного виконання вимог чинного 

законодавства, покарання злочинців, а також їх виправлення та перевиховання. 
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Організаційний аспект розуміння суддівської діяльності – це риси, які 

відрізняють її від організаційно-управлінської діяльності в загальному сенсі. 

Учасники процесу не перебувають у владному підпорядкуванні до судді. 

Однак якість розгляду справи багато в чому залежить від узгодженості дій, 

взаєморозуміння, безконфліктності стосунків, чого суддя досягає завдяки 

своїм організаційним здібностям. Особлива відповідальність за якісну 

організацію судового процесу покладається на головуючого, який своїми 

діями та рішеннями формує загальну психологічну атмосферу, обстановку 

діловитості, довіри, що сприяє ефективності виконання своїх функцій і 

адвокатом, і прокурором, і представником слідства. Навіть підтримання 

дисципліни в залі судового засідання під час розгляду справи – це також 

організаційний обов’язок судді, для чого його наділено певними 

повноваженнями [20, с. 25]. Відтак з наведеного випливає, що суддя повинен 

володіти високими моральними якостями, організаційними та лідерськими 

здібностями, які необхідні йому для ведення ефективної трудової діяльності. 

Отже, трудова діяльність суддів – це досить відповідальна діяльність, яка 

вимагає значного життєвого досвіду, тривалого часу роботи на відповідних 

посадах, високого рівня інтелектуального розвитку та фахових здібностей. 

Таким чином, вступаючи на терени трудової діяльності, суддя, як і будь-

який інший працівник виконує покладені на нього обов’язки, які чітко 

визначені ст. 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» [18]. 

Відповідно до неї суддя зобов’язаний: 

1) своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати і вирішувати 

судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства;  

2) дотримуватися правил суддівської етики;  

3) виявляти повагу до учасників процесу;  

4) не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що 

охороняється законом, у тому числі таємницю нарадчої кімнати і закритого 

судового засідання;  
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5) виконувати вимоги та дотримуватися обмежень, установлених 

законодавством у сфері запобігання корупції;  

6) подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування;  

7) систематично розвивати професійні навички (уміння), 

підтримувати свою кваліфікацію на належному рівні, необхідному для 

виконання повноважень в суді, де він обіймає посаду;  

8) звертатися з повідомленням про втручання в його діяльність як 

судді щодо здійснення правосуддя до органів суддівського самоврядування та 

правоохоронних органів упродовж п’яти днів після того, як йому стало відомо 

про таке втручання. 

За новим Законом, зокрема відповідно до його ст. 56 до обов’язків судді 

додано ще два пункти: суддя з 30.09.2016 зобов’язується, крім наведеного 

вище, ще і подавати декларацію доброчесності судді та декларацію родинних 

зв’язків судді, а також підтверджувати законність джерела походження майна 

у зв’язку з проходженням кваліфікаційного оцінювання або в порядку 

дисциплінарного провадження щодо судді, якщо обставини, що можуть мати 

наслідком притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, викликають 

сумнів у законності джерела походження майна або доброчесності поведінки 

судді. 

При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 48 «Про судоустрій і статус суддів» 

суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-

якого незаконного впливу, тиску або втручання. Втручання в діяльність судді 

щодо здійснення правосуддя забороняється і тягне за собою відповідальність, 

установлену законом. У п. 1 ч. 4 ст. 48 вказаного Закону зазначено: 

«Незалежність судді забезпечується особливим порядком його призначення, 

обрання, притягнення до відповідальності та звільнення» [18]. Аналогічні 

положення збережені і у новому Законі. Отож, вказана стаття дає право 

говорити, що захист суддів та їх трудової діяльності є пріоритетним 

напрямком державної політики, адже неупередженість та справедливість 
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рішень може гарантуватись тільки за відсутності залякувань та тиску на 

суддів. 

Однак поряд з цим у чинному законодавстві існують і певні 

застереження при здійсненні суддями трудової діяльності. Так, судді не мають 

права на страйк. Окрім того, професійний суддя не може належати до 

політичних партій та профспілок, брати участь у будь-якій політичній 

діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані 

посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та 

творчої [18]. Такі положення закріплені як існуючим, так і новим 

законодавством. Аналізуючи вищевикладене, можна з впевненістю відзначити, 

що судді, які і будь-які інші працівники, вступаючи у трудові правовідносини, 

наділяються конкретним обсягом прав та обов’язків, однак відрізняються від 

інших своїм правовим статусом, що обумовлений специфікою їх службової 

діяльності. І саме ці особливості створюють суддям необхідні умови для 

здійснення ними своїх повноважень. 

Професія судді має досить небезпечний характер, тому що в результаті 

розгляду судових справ дуже часто залишаються особи, які не задоволені 

винесеним рішенням. У зв’язку з цим законодавством України передбачені 

особливі гарантії безпеки працівників суду, такі як: особиста охорона, охорона 

житла і майна, видача зброї, засобів індивідуального захисту, сповіщення про 

небезпеку, візуальне спостереження, тимчасове розміщення у безпечних 

місцях, переведення на іншу роботу, направлення на навчання, заміна 

документів, зміна зовнішності, переселення на інше місце проживання та ряд 

інших [21]. Заходи забезпечення безпеки суддів мають величезне значення для 

їхньої професійної трудової діяльності, життя, здоров’я, матеріальних благ. 

Саме тому судді, члени їхніх сімей та їхнє майно перебувають під особливим 

захистом держави. Підрозділи відомчої воєнізованої охорони Державної 

судової адміністрації України зобов’язані вживати необхідних заходів для 

забезпечення безпеки судді, членів його сім’ї, збереження їхнього майна, якщо 

від судді надійде відповідна заява [18]. За новим Законом заходи щодо захисту 
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суддів зобов’язані вживати й інші структури: Служба судової охорони та 

органи правопорядку. Отже, дана норма свідчить про те, що трудова діяльність 

судді пов’язана із великими ризиками та небезпекою як для самого судді, так і 

для його родини. Відтак, завданням держави є, по-перше, відбір тих 

кандидатів, які свідомо погоджуються на таке життя і, по-друге, забезпечення 

повноцінного захисту таких осіб у разі необхідності. 

У процесі нашого дослідження також варто зупинити увагу і на 

припиненні трудової діяльності суддів, яка є також важливим етапом при 

виконанні ними трудових обов’язків. Відтак, порядок звільнення суддів із 

займаної посади, який повинен здійснюватись відповідно до норм чинного 

законодавства, виступає гарантією незмінюваності та незалежності суддів. 

Адже, як відзначає В.С. Єгорова, встановлення об’єктивних підстав і прозорої 

правової процедури припинення повноважень судді, її достатнє 

адміністративно-правове забезпечення створюють умови для належного 

виконання суддями своїх професійних обов’язків. При цьому гарантується 

відсутність впливу на суддю через можливість його незаконного звільнення та 

правомірна діяльність повноважного судді, невідповідність особи якого 

встановленим вимогам до судді чи відповідне порушення чинного 

законодавства невідворотно має призводити до припинення його повноважень 

[22, с. 11]. 

Слід також акцентувати увагу на тому, що припинення трудових 

правовідносин з суддями відбувається як за загальними, так і за спеціальними 

підставами, що, в першу чергу, обумовлено службовими повноваженнями. 

Суб’єктом, який вносить подання про звільнення визначена Вища рада 

юстиції. Винятком є лише судді Конституційного Суду України. Норми 

чинного законодавства передбачають звільнення суддів тим суб’єктом, який 

його призначив або обрав на посаду. При цьому, Законом України «Про 

судоустрій та статус суддів» визначено, що особливими підставами 

припинення трудових правовідносин із суддею є порушення ним присяги, 
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порушення вимог щодо несумісності, втрата громадянства України, 

неможливість виконувати свої повноваження за станом здоров’я.  

Так, відповідно до ст. 111 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» суддя суду загальної юрисдикції може бути звільнений з посади 

органом, який його обрав або призначив, виключно з підстав, визначених 

частиною п’ятою статті 126 Конституції України, за поданням Вищої ради 

юстиції. Аналогічні підстави містить і Закон України «Про судоустрій та 

статус суддів:  

1) звільнення судді з посади у разі закінчення строку, на який його 

призначено (ст. 112);  

2) звільнення судді з посади за віком (ст. 113); 

3) звільнення судді з посади за станом здоров’я (ст. 114); 

4) звільнення судді з посади у разі порушення ним вимог щодо 

несумісності (ст. 115); 

5) звільнення судді з посади у разі порушення ним присяги (ст. 116); 

6) звільнення судді з посади у разі набрання законної сили 

обвинувальним вироком щодо нього (ст. 117); 

7) звільнення судді з посади у разі припинення його громадянства (ст. 

118); 

8) звільнення судді з посади у разі визнання його безвісно відсутнім 

або оголошення померлим (ст. 119); 

9) звільнення судді з посади за його заявою про відставку або про 

звільнення з посади за власним бажанням (ст. 120).  

Щодо специфіки правового регулювання розірвання трудових відносин 

із суддею, новий Закон від 02.06.2016 у порівнянні із Законом України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 № 2453-VI [18] розрізняє два різних 

поняття: «звільнення з посади судді» та «припинення повноважень судді», які 

регулюються окремими главами Закону. У Законі ж України «Про судоустрій і 

статус суддів» від 07.07.2010 № 2453-VI [18] закріплювалося лише одне 

поняття – «звільнення судді». З аналізу глав щодо звільнення з посади судді та 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4781#n4781
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припинення його повноважень Закону від 02.06.2016 вбачається, що 

звільнення судді здійснюється Вищою радою правосуддя та по суті являє 

собою виведення судді із штату відповідного судового органу та припинення з 

ним трудових відносин. Проте при звільненні судді його повноваження не 

припиняються і він фактично може бути прийнятий чи зарахований до іншого 

судового органу та здійснювати правосуддя і в подальшому. Зокрема, 

звільнення судді відбувається за станом здоров’я, у зв’язку з порушенням 

вимог щодо несумісності, за його заявою за власним бажанням тощо. 

Припинення повноважень судді має своїм правовим наслідком 

неможливість в подальшому відправляти правосуддя, тобто фактичне 

припинення його правомочностей. Припинення повноважень судді 

відбувається у зв’язку з досягненням 65-річного віку, припиненням 

громадянства України або набуттям громадянства іншої держави, у зв’язку з 

набранням законної сили рішенням суду про визнання судді безвісно відсутнім 

або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним, у 

зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо судді за 

вчинення ним злочину, у зв’язку зі смертю судді.  

На сьогодні, як відзначає А.Л. Борко, проблема вдосконалення 

адміністративно-правового регулювання підстав і порядку звільнення з посади 

судді зумовлюється відомими прикладами недотримання конституційно і 

законодавчо визначеного механізму припинення повноважень судді [23, с. 25]. 

Прикладом можуть послужити укази Президента України від 10.10.2008                     

№ 921/2008 [24] та від 02.02.2007 № 73/2007 [25], якими було здійснено 

призначення на посаду судді. На нашу думку, вказана практика свідчить про 

порушення гарантій незалежності й незмінюваності суддів, адже механізм 

звільнення судді з посади як і його призначення займає важливе місце в 

трудовій діяльності суддів і виступає при цьому однією з гарантій 

незалежності і незмінюваності суддів. Підстави припинення повноважень 

судді загалом є обґрунтованими й спрямовуються на недопущення виконання 

суддівських повноважень неналежним суддею, проте на сьогодні з метою 
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посилення гарантій незалежності суддів потребують деякого уточнення і 

конкретизації, забезпечення більшої узгодженості між собою. І, як відзначає 

Л.М. Москвич, вдосконалення механізму звільнення судді з посади вимагає 

комплексного й детального врегулювання адміністративним законодавством 

процедури, відповідальних суб’єктів і строків організації та проведення всіх 

стадій припинення повноважень судді, а також прав і обов’язків судді та 

уповноважених державних органів, можливості оскарження рішень останніх 

[26, с. 14]. 

Відтак специфіка трудової діяльності суддів потребує особливого 

підходу до правового регулювання. Вдосконалення спеціального 

законодавства щодо виникнення трудової діяльності суддів у зазначених 

напрямках сприятиме формуванню високопрофесійного, якісного суддівського 

корпусу, підвищенню авторитету судової гілки влади, втіленню принципів 

правової держави у суспільне життя. Так, С.О. Бондар відзначає певні 

недоліки у професійній (тобто трудовій) діяльності суддів. Зокрема автор 

зазначає: «Судді у своїй діяльності допускають безкарне втручання у 

вирішення судових справ, піддаючись протиправному впливу посадових осіб 

органів державної влади, суб’єктів політичної діяльності, що завдає істотної 

шкоди демократичному конституційному ладу, правам і свободам громадян, 

інтересам суспільства й держави. Не здійснюючи належного правового 

реагування на протиправний тиск та втручання, судді тим самим сприяють 

поширенню суспільно небезпечних посягань на правосуддя...» [27, с. 98]. Ми 

погоджуємось з вищевикладеними твердженнями авторів, адже в умовах 

сьогодення чинне законодавство є досить недосконалим. Не є винятком і 

правові норми, які так чи інакше регулюють трудову діяльність суддів. 

Відтак, аналізуючи усе вищевикладене, варто відзначити, що правова 

природа трудової діяльності суддів полягає у повноцінному та всебічному 

розвитку судді як члена соціуму, в результаті чого буде забезпечено законність 

та верховенство права в суспільстві, а також збалансовано відносини між усіма 

суб’єктами, що задіяні у цьому процесі. 
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Отже, розглянувши питання поняття та правової природи трудової 

діяльності суддів, варто зробити наступні висновки. Детально такі категорії 

вітчизняними науковцями та вченими не розглядались, а тому відсутні 

системні та ґрунтовні дослідження в цій сфері, що негативним чином 

відображається на розробці практичних пропозицій по оптимізації складових 

такої трудової діяльності. Таким чином, дослідження поняття та правової 

природи трудової діяльності суддів, надання їм чіткого та зрозумілого 

визначення та характеристики є необхідним елементом загальної успішної 

політики в частині зростання довіри до органів суду та суддів. 

 

 

1.2 Правовий механізм забезпечення і реалізації трудових прав суддів: 

поняття та структура 

 

Трудові права суддів як специфічної та окремої категорії суб’єктів 

трудового права регулюється як загальними, так і спеціальними нормативно-

правовими актами та законами. Правовий механізм забезпечення та реалізації 

таких прав є необхідним та важливим елементом усієї системи регулювання 

відповідних трудових правовідносин, котрі виникають у цій сфері. Адже від 

того, наскільки правильно буде побудовано механізм забезпечення і реалізації 

трудових прав суддів, залежатиме ефективність їх діяльності у професійному 

плані.  

Теоретичні та практичні проблеми механізму реалізації прав і свобод 

висвітлювали у своїх працях такі вчені: М.Й. Бару, Л.Ю. Бугрова, Я.І. Безугла, 

Н.Б. Болотіна, Є.І. Бородін, М.В. Вітрук, Л.Д. Воєводін, Г.С. Гончарова, 

О.І. Наливайко, Т.В. Омельченко, О.С. Пашкова, П.М. Рабинович, О.Ф. 

Скакун, О.В. Смирнова, І.А. Тимченко, К.Б. Толкачев, А.Г. Хабібулін та інші. 

Проте в їхніх працях відсутнє єдине бачення правового механізму реалізації 

трудових прав суддів. Відтак, враховуючи недостатню розробленість даної 

проблематики, а також надзвичайну актуальність у зв’язку з реформуванням 
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трудового законодавства, постає необхідність більш детального та 

удосконаленого вивчення правового механізму реалізації трудових прав 

суддів, що, зокрема, і зумовило тему нашого дисертаційного дослідження. 

Так, у наукових працях різних вчених та науковців неодноразового 

зазначалось, що пріоритетне місце в системі основних соціальних прав і 

свобод людини і громадянина посідає право на працю. У статті 43 Конституції 

України зазначено: «Кожен має право на працю, що включає можливість 

заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно 

погоджується». При цьому, як визначено вказаною статтею Конституції, право 

на працю включає право на належні, безпечні і здорові умови праці, на 

заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Не винятком щодо цього 

права є і судді, які, як і будь-який працівник, що уклав трудовий договір, 

набувають певних прав та обов’язків, що визначають їх правовий статус як 

суб’єктів трудового права. Отже, цілком переконливо можна стверджувати, що 

правовий статус суддів визначає особливості та межі реалізації трудових прав і 

обов’язків, обумовлені специфікою їх трудової діяльності, спрямованих на 

виконання завдань і функцій держави шляхом закріплення відповідного кола 

службових повноважень. 

Тому, розпочинаючи дослідження правового механізму забезпечення і 

реалізації трудових прав суддів, для початку пропонуємо визначитись з 

поняттям «трудові права суддів». Так, право на працю – це одне із 

фундаментальних прав людини, встановлене міжнародно-правовими актами і 

визнане усіма державами світу. Дане право є одним із найбільш важливих 

соціально-економічних прав, тому розуміння змісту права на працю доцільно 

трактувати як державне забезпечення людині можливості вільно 

розпоряджатися своєю здатністю до праці, обирати собі працю або вільно на 

таку працю погоджуватися, обирати професію та рід занять [28, с. 29]. На 

думку Н.Б. Болотіної, право на працю – це одне із фундаментальних прав 

людини, яке встановлене міжнародно-правовими актами й визнане усіма 

державами світу. Це право належить до групи соціально-економічних прав і в 
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загальному значенні відображає потребу людей створювати й досягати 

джерела існування для себе й своєї родини, реалізовувати свій творчий 

потенціал, виражати свою індивідуальність [29, с. 30]. В.В. Андріїв, у свою 

чергу, відзначає, що право на працю й трудові права взагалі – це природні, 

невід’ємні права людини, в основі яких лежить необхідність підтримки життя 

й саморозвитку. Однак зупинитися на визнанні «природності» й невід’ємності 

права на працю було б рівнозначно нездійсненим деклараціям. Для того щоб у 

сучасному суспільстві це право реально здійснювалося, необхідна політична 

воля держави, яка полягає в прийнятті законів, що забезпечують механізм її 

реалізації» [30, с. 67]. Як зазначав Р.З. Лівшиць, право на працю має 

основоположний, фундаментальний характер, з нього випливають усі інші 

трудові права [31, с. 139]. Висловлював свою позицію щодо вказаного поняття 

і П.Д. Пилипенко, котрий неодноразово відзначав, що право на працю може 

бути реалізоване у різних формах. Це і праця самозайнятих осіб, і служба в 

судових органах, органах внутрішніх справ, Служби безпеки України, 

Збройних Силах тощо. Також його можна реалізувати шляхом укладання 

цивільно-правових договорів про працю (договір підряду, договір 

перевезення) [32, с. 60]. На нашу думку, найбільш влучною та доречною є 

позиція В.В. Андріїва, котрий стверджує, що в основі таких невід’ємних прав 

на працю лежить необхідність людини у житті й розвитку. Ми також додамо, 

що надання, реалізація та захист таких прав сприяють формуванню у людини 

відчуття потрібності та приналежності до соціуму. 

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин у нашій державі має 

місце розширення приватного сектору економіки й активне застосування у 

ньому найманої праці. Тому у джерелах трудового права України, перш за все, 

слід наголосити, що основні трудові права працівника є елементом його                  

трудо-правового статусу, незалежно від форми власності роботодавця, який 

використовує найману працю, і ці права не можуть бути обмежені угодою 

сторін. Як відзначає І.І. Шамшина, запропонована дефініція відображає 

правову природу основних трудових прав працівника. З неї випливає, що 
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основні трудові права працівника можна розглядати у двох аспектах: 1) як 

закріплені у нормах позитивного права можливості працівника, спрямовані на 

забезпечення реалізації природного права людини на працю; 2) як соціальні 

блага, яких набуває працівник, вступаючи у трудове правовідношення [33, с. 

17]. Аналізуючи думку І.І. Шамшиної, варто погодитись із її твердженнями 

про дуальність змісту трудових прав людини. Але також доцільно додати 

власне бачення змісту трудових прав людини. На наш погляд, трудові права 

людини –це гарантовані Конституцією права людини на забезпечення гідного 

життя та реалізацію себе як повноцінного члена соціуму та особистості.  

Таким чином, суб’єктивне трудове право передбачає певне соціальне 

благо (право на своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати 

відповідно до кваліфікації‚ складності праці‚ кількості й якості виконаної 

роботи; на відпочинок; на повну достовірну інформацію про умови праці і 

вимоги охорони праці на робочому місці; на професійну підготовку‚ 

перепідготовку і підвищення кваліфікації тощо)‚ можливість користування 

яким і утворює один з елементів змісту кожного суб’єктивного права [34,                     

с. 508]. 

Як і будь-який працівник, що уклав трудовий договір, суддя також, 

уклавши договір, набуває певних прав і обов’язків. Отже, на основі 

викладеного варто зазначити, що трудові права суддів – це сукупність 

законодавчо закріплених спеціальних трудових стандартів, котрі визначають 

можливість реалізації суддями своїх трудових функцій у процесі здійснення 

ними своєї трудової діяльності, забезпечення відповідних гарантій захисту 

таких прав у випадку порушення. 

Виходячи з цього, зазначимо, що специфічними ознаками, які 

дозволяють вирізнити суб’єктивні трудові права суддів з поміж будь-яких 

інших трудових прав, є те, що: 

1) суб’єктивні трудові права суддів прямо передбачені не лише 

нормами чинного Кодексу законів про працю України, а й спеціальними 

законами та нормативно-правовими документами; 
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2) суб’єктивні трудові права суддів гарантуються нормами 

спеціального законодавства; 

3) оплата праці суддів здійснюється на підставах, визначених 

спеціальним законодавством, та є головною складовою в забезпеченні 

неупередженості загальної системи правосуддя; 

4) трудові права суддів можуть набувати довічного характеру 

реалізації та відповідних гарантій; 

5) обсяг трудових прав та можливостей судді є значно об’ємнішим та 

більш особливим, ніж у інших суб’єктів трудового права; 

6) одночасне поєднання особливих можливостей суддів під час 

реалізації своїх трудових прав із підвищеними обмеженнями та заборонами у 

трудовій діяльності. 

Зокрема, трудові права суддів знаходять своє безпосереднє закріплення в 

Законі України «Про судоустрій і статус суддів» як у діючій, так і у новій 

редакції. Суддя, як і будь-який працівник, має права, передбачені статтею 2 

Кодексу законів про працю України, а саме: право на працю, вільний вибір 

професії, роду занять і роботи, право на відпочинок, на об’єднання в 

професійні спілки тощо. Дані права забезпечуються державою [35]. 

Враховуючи вищевикладене, доцільно поділити основні трудові права суддів 

на індивідуальні і колективні. Так, до індивідуальних прав суддів слід 

віднести: право на працю, на здорові і безпечні умови праці, на справедливу 

оплату праці, на відпочинок, на відставку за станом здоров’я тощо. У свою 

чергу, до колективних трудових прав відносять право судді брати участь у 

суддівському самоврядуванні для вирішення питань внутрішньої діяльності 

суду та об’єднуватись з метою захисту своїх прав та інтересів, підвищення 

професійного рівня. При цьому, аби трудові права суддів, так само як і 

працівників були реально втілені в життя з метою задоволення їх базових та 

соціальних потреб, необхідно розробити ефективний та діючий механізм 

реалізації трудових прав працівників, в тому числі і суддів. Так, в науковій 

літературі панує думка, що поняття «механізм» розкривається як система 
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певних засобів, метою яких є захист прав людини, потреба в такому захисті 

виникає при вчиненні певного правового правопорушення чи об’єктивно-

протиправного діяння [36, c. 54]. Отже, як відзначає В.М. Андріїв, механізм 

представляє собою певну систему із внутрішньо упорядкованими елементами, 

кожний з яких здійснює вплив на інший. Всі ці елементи мають бути 

підпорядковані єдиній меті, задля якої саме і функціонує та існує відповідний 

механізм. Внутрішня будова будь-якого механізму залежить від його 

сутнісного наповнення, змісту. При цьому складні механізми можуть мати 

внутрішньо ієрархічну будову систем декількох рівнів. Так, зокрема, виглядає 

і механізм правового регулювання, який в своєму складі одним із елементів 

має механізм забезпечення прав людини, котрий, у свою чергу, включає ще 

нижче підпорядковану систему-елемент, а саме механізм забезпечення 

трудових прав працівника. Звідси, задля того, щоб розкрити поняття та 

структуру юридичного механізму забезпечення трудових прав працівників, 

доцільно розглянути сутність механізму правового регулювання, завдяки 

якому забезпечується ефективність правового впливу на суспільні відносини 

взагалі та трудові відносини, зокрема, а сукупність правових засобів, за 

допомогою яких саме здійснюється такий вплив, і складає відповідне поняття 

механізму правового регулювання [37, с. 109]. Відтак з викладеного випливає, 

що механізм правового регулювання – це система комплексної взаємодії усіх 

його елементів, за допомогою яких здійснюється регулювання трудових 

правовідносин та задовольняються інтереси суб’єктів таких правовідносин. 

Нині юридична наука не має єдиного, усталеного поняття механізму 

правового регулювання. Численні автори по-різному підходять до його 

розуміння і визначення. М.М. Рассолов, В.О. Лунін та Б.С. Ебзєєв 

наголошують на наступній меті механізму правого регулювання – зміцненні 

суспільних відносин та сприянні їх розвитку [38, с. 339]. А.Ф. Черданцев 

зазначає, що механізм правового регулювання – це взяті в єдності і взаємодії 

усі правові засоби (елементи механізму), за допомогою яких здійснюється 

правове регулювання [39, с. 350]. Отож, погоджуючись із вченим, варто 
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зауважити, що механізм правового регулювання складають законодавчо 

прописані норми права, принципи права, нормативно-правові акти, правові 

відносини та акти реалізації прав та обов’язків (елементи механізму), за 

допомогою яких відбувається регулювання суспільних відносин та соціально-

правового розвитку. 

В.О. Котюк виділяє наступні елементи механізму правового 

регулювання: діюча система права і законодавства; правові принципи, які 

відповідають соціальному призначенню правової держави і громадянського 

суспільства; система суб’єктів правозастосовної діяльності, їх професійна 

правосвідомість і правова культура, які виступають від імені держави або 

уповноважені державною владою; стадії процесу застосування правових норм; 

індивідуально-правові акти щодо реалізації і конкретизації правового 

регулювання суспільних відносин, що направлені на охорону соціальних 

цінностей і законних прав суб’єктів суспільних відносин [40, с. 148]. Поряд з 

цим О.В. Марцеляк відзначає, що до елементів правового регулювання 

трудових відносин варто віднести і механізм забезпечення та реалізації 

трудових прав. В цілому ж термін «забезпечення» згідно із сучасним 

тлумачним словником української мови має досить багато різноманітних 

значень, серед яких «надання достатніх для життя матеріальних засобів, 

необхідних для діяльності, функціонування чого-небудь», а також «охорона 

кого-небудь, чого-небудь від небезпеки» [41, с. 185]. З.Д. Чуйко зазначає, що 

термін «забезпечення» можна охарактеризувати як створення надійних умов 

для здійснення, гарантування захисту, охорони будь-кого або чого-небудь від 

небезпеки [42, с. 81-89]. Якщо вести мову про забезпечення прав і свобод 

людини, відносно якого забезпечення трудових прав є частиною цілого, то 

О.В. Марцеляк до поняття «забезпечення прав і свобод» відносить здійснення 

певних коригувальних дій, спрямованих на: а) вдосконалення національного 

законодавства країни і приведення його до міжнародних норм у галузі прав 

людини; б) реалізацію громадянами їхніх прав і свобод; в) охорону прав і 

свобод людини і громадянина; г) захист прав і свобод [43, с. 10].  
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Не виключенням є і трудові права суддів, які як і права працівників 

потребують ефективного та діючого правового механізму їх забезпечення, що 

включає реальне втілення зазначених прав у життя з метою задоволення 

базових та соціальних потреб досліджуваної категорії працівників. Досить 

влучно з цього приводу висловився В.В. Андріїв, на думку якого, для того щоб 

у сучасному суспільстві право на працю реально здійснювалося, необхідна 

політична воля держави, яка полягає у прийнятті законів, що забезпечують 

механізм її реалізації [30, c. 67].  

Під забезпеченням прав суддів І.А. Тимченко розуміє систему їх 

гарантування, тобто систему загальних умов і спеціальних (юридичних) 

засобів, що забезпечують їх правомірну реалізацію, а в необхідних випадках  

їх охорону [44, с. 80-81. Однак, на нашу думку, більш вдалою та такою, що 

має найбільше визнання є правова концепція О.Ф. Скакун, яка надала поняття 

механізму забезпечення прав і свобод суддів, як системи засобів і чинників, що 

забезпечують необхідні умови поваги до всіх основних прав і свобод таких 

суб’єктів трудових правовідносин як судді, які є похідними від їх гідності. При 

цьому завданнями механізму забезпечення прав людини є охорона, захист, 

відновлення порушених прав, а також формування загальної і правової 

культури населення. До основних підсистем механізму забезпечення основних 

прав і свобод суддів вчена віднесла механізми реалізації, охорони, захисту, де 

механізм реалізації прав суддів включає заходи, спроможні створити умови 

для реалізації прав і свобод людини. Механізм охорони прав суддів включає 

заходи з профілактики правопорушень для утвердження правомірної 

поведінки особи. Механізм захисту прав суддів включає заходи, що 

призводять до відновлення порушених прав неправомірними діями і 

відповідальності особи, яка вчинила ці правопорушення [45, с. 190]. Отож, 

аналізуючи позиції вчених, варто зазначити, що поняття механізму 

забезпечення прав та свобод суддів є комплексним та таким, що містить багато 

взаємопов’язаних елементів та складових. Найбільш правильною нам 

вбачається думка О.Ф. Скакун, котра в основу визначення такого поняття 
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покладає повагу до прав та свобод суддів, які безпосередньо походять від їх 

гідності. 

Узагальнюючи викладені наукові точки зору щодо змісту поняття 

«забезпечення прав і свобод», вважаємо, що найбільш обґрунтованою є 

включення до нього саме механізму реалізації, що спрямований на 

попередження порушень прав і свобод, що задекларовано шляхом вжиття 

профілактичних заходів, а також механізму захисту, спрямованого перш за все 

на відновлення порушених прав та свобод, реалізацію відповідних гарантій 

захисту. 

Що стосується механізму реалізації права суддів, то його визначають як 

діяльність суддів, зобов’язаної сторони, законотворчого органу, 

правозастосовного органу та наявні юридичні норми, які регулюють їх 

діяльність [46, с. 56]. Л.Н. Завадська зазначає, що новий погляд на право як на 

міру свободи дає можливість зробити висновок, що в цілому механізм 

правового регулювання як інструмент повним чином може бути механізмом 

забезпечення реалізації права суддів [47, с. 58]. Відомий учений Л.С. Явич 

наголошував на особливій ролі реалізації права і звертав увагу на те, що 

здійснення права завжди було і буде, здійснення права – це засіб його буття, 

існування, дії, виконання ним своєї головної соціальної функції. Неможливо 

зрозуміти право, якщо відвернутися від механізму його реалізації в житті 

суспільства [48, с. 285]. З цього випливає, що реалізація суддями своїх 

трудових прав відбувається через відповідні форми та механізм, адже 

соціальні та правові відносини, котрі мають місце у суспільстві, повинні бути 

врегульовані відповідною системою прав, обов’язків та гарантій із боку 

держави.  

Механізм реалізації прав суддів містить заходи, спроможні створити 

умови для реалізації прав і свобод такими суб’єктами трудових прав як судді. 

Механізм охорони прав суддів містить заходи з профілактики правопорушень 

для утвердження правомірної поведінки особи. Механізм захисту прав людини 

містить заходи, що призводять до відновлення порушених прав 
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неправомірними діями і відповідальності особи, яка вчинила ці 

правопорушення [15, с. 190]. Отже, наведене дає право відзначити, що 

механізм реалізації прав суддями – це сукупність засобів та форм 

економічного та соціально-правового характеру, котра дає змогу суддям 

повноцінно реалізовувати свої права на працю. Тому, виходячи з усього 

вищевикладеного, можемо з упевненістю підтримати думку Є.О. Голікової, 

яка у своїх дослідженнях приходить до висновку, що механізм реалізації 

трудових прав суддями – це сукупність економічних, правових, організаційних 

засобів та способів, за допомогою яких реалізується реальне втілення 

соціальних благ, всіх можливостей, які окреслено в чинному законодавстві, в 

стан їх дійсного використання працівниками з метою задоволення їх інтересів 

та потреб [49, с. 133]. Думка Є.О. Голікової є подібною до нашої позиції в 

частині розуміння та трактування сутності механізму реалізації трудових прав 

суддів. Проте варто зауважити, що наша думка не повністю збігається із 

вищезазначеним автором, так як ми вважаємо, що механізм реалізації прав 

суддів – це в першу чергу реалізація людини в соціумі через можливість 

працювати, а зазначений автор вбачає у цьому реальне втілення соціальних 

потреб, задоволення інтересів. Отже, враховуючи позиції вчених та науковців 

щодо визначення сутності механізму забезпечення та механізму реалізації 

трудових прав працівників, можемо зробити висновок та надати власне 

тлумачення поняттю «правовий механізм забезпечення та реалізації трудових 

прав суддів», під яким пропонуємо розуміти сукупність економічних, 

правових, організаційних засобів та способів, за допомогою яких відбувається 

реалізація суддями трудової діяльності шляхом використання прав та 

обов’язків, а також застосування інструментів захисту прав та відповідних 

гарантій задля повноцінного розкриття. 

Таким чином, виходячи із викладеного матеріалу, можна дійти висновку 

про те, що правовий механізм забезпечення та реалізації трудових прав суддів 

– це сукупність правових засобів, інструментів, методів, юридичних гарантій, 

що з огляду на принцип єдності і диференціації правового регулювання 
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трудових правовідносин закріплені як у загальних нормах трудового 

законодавства, так і у спеціальних законодавчих актів, за допомогою яких 

забезпечується належний рівень гарантування трудових прав суддів, їхнього 

соціального та правового захисту з огляду на підвищені вимоги та 

відповідальність суддів, забезпечення їх незалежності та неупередженості при 

здійсненні своїх повноважень. Також до механізму забезпечення та реалізації 

трудових прав суддів слід віднести і діяльність відповідних спеціально 

уповноважених на те суб’єктів щодо втілення правових норм та юридичних 

гарантій трудових прав суддів у життя. 

До ознак механізму забезпечення та реалізації трудових прав суддів 

можна віднести наступне:  

1) містить правовий та організаційний елемент, тобто являє собою як 

систему правових норм, так і діяльність спеціально уповноважених суб’єктів 

щодо реалізації наведених норм;  

2) закріплює юридичні гарантії щодо реалізації та охорони трудових 

прав суддів;  

3) відображає рівень правового забезпечення незалежності суддів при 

здійсненні ними своєї діяльності;  

4) виходячи із специфіки правового статусу і діяльності суддів, правовий 

механізм забезпечення та реалізації трудових прав суддів регулюється 

нормами трудового, конституційного, адміністративного права, а також у 

відповідній частині нормами процесуальних кодексів (ЦПК України, КАС 

України, ГПУ України, КПК України тощо). 

Продовжуючи наше дослідження відзначимо, що А.М. Колодій та 

А.Ю. Олійник виділяють юридичний, психологічний і соціальний механізми 

реалізації суб’єктивних трудових прав суддями. Так, юридичний механізм 

характеризують як систему юридичних норм, фактів, документів та основних 

форм і способів організації їх здійснення. Психологічний механізм – це 

цінності, орієнтації, установки, цілі, інтереси і потреби, мотивація, вольова 

активність працівників у процесі здійснення ними своїх прав та обов’язків. 
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Соціальний механізм включає в себе політичні, організаційні, ідеологічні та 

інші чинники. Вищезгадані автори пропонують визначати механізм реалізації 

трудових прав, свобод і обов’язків суддів як відносно відокремлену сукупність 

конституційних елементів, за допомогою яких в умовах додержання 

законності, з позиції гуманізму і соціальної справедливості кожним 

здійснюються його конституційні можливості, знешкоджуються ті негативні 

умови, що можуть завдати шкоди практичному втіленню можливого у 

повсякденне життя [50,               c. 219]. Отож, аналізуючи правову позицію 

вчених, слід відзначити, що виділення трьох видів механізмів реалізації 

трудових прав суддів є дещо помилковим і таким, що призводить до 

плутанини та ускладнення розуміння сутності механізму реалізації трудових 

прав працівника. 

Відтак викладене вище дає право зауважити, що у механізмі 

забезпечення та реалізації трудових прав як працівників зокрема, так і суддів 

загалом, головну основоположну роль відіграють юридичні засоби. 

Обґрунтовано з цього приводу висловлюється Т.В. Омельченко, який, 

узагальнивши існуючі в науці погляди на систему гарантій прав, свобод і 

обов’язків суддів, підтримує тих авторів, які визнають домінуючу роль 

юридичних засобів у механізмі реалізації, охорони і захисту прав суддів, і 

пояснює це тим, що існуючі в державі соціально-економічні, політичні й 

ідеологічні умови самі по собі ще не забезпечують реалізацію прав і свобод 

особи. Власне гарантіями вони стають лише завдяки юридичній формі й 

організаційним зусиллям держави і суспільства, а свій вираз юридичні гарантії 

знаходять у безпосередній правореалізуючій діяльності людини та у 

правозастосовній діяльності держави [51, с. 8]. Досить влучною є позиція 

О.І. Наливайко, котрий вважає, що «серцевиною процесу забезпечення 

трудових прав суддів є створення гарантій їх реалізації» [52, с. 22]. Отже, 

правовий механізм забезпечення та реалізації трудових прав суддів являє 

собою систему взаємопов’язаних правових заходів та засобів, спрямованих на 

сприяння реалізації таких прав шляхом їхнього гарантування, охорони та 
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захисту, що здійснюються уповноваженими органами та особами у формах та 

способах, передбачених законодавством.  

До основних ознак правового механізму забезпечення та реалізації 

трудових прав суддів слід віднести наступні: по-перше, те, що він є складовою 

частиною механізму правового регулювання прав та свобод людини і 

громадянина; по-друге, структурно він складається із механізму реалізації, 

механізму охорони і механізму захисту цих прав; по-третє, він являє собою 

систему правових засобів та заходів, які знаходяться між собою в тісній 

взаємодії та взаємно впливають одне на одного; по-четверте, метою правового 

механізму забезпечення трудових прав є така цілеспрямована дія його 

складових, за якою найбільш повно визначаються та закріплюються, а також 

найбільш ефективно охороняються та захищаються соціально-правові 

можливості суддів під час здійснення ними їхньої трудової діяльності.  

Також варто відзначити, що правовий механізм забезпечення та 

реалізації трудових прав суддів має свою структуру та включає в себе:  

а) нормативно-правові гарантії їх здійснення;  

б) юридичні норми; 

в) трудові правовідносини, що виникають з суддями;  

г) здійснення прав, свобод та обов’язків;  

ґ) процес практичного втілення можливості та необхідності у дійсність;  

д) умови і фактори такого процесу.  

Так, поняття «гарантії» є одним з ключових не лише в теорії права, але і 

в галузевих науках, про що свідчать численні публікації з цієї тематики, та у 

перекладі з французького означає поруку, забезпечення чого-небудь. Для того 

щоб визначити поняття гарантій, потрібно в першу чергу визначити сам термін 

«поняття». Адже поняття є форма думки, в якій обов’язково затверджується 

який-небудь факт відносно явищ, предметів, їх властивостей або зв’язків та 

відносин. У понятті на першому плані повинно бути твердження про наявність 

ознак, властивостей предмета. При визначенні поняття виділяються відмінні 

істотні властивості (ознаки) [53, с. 62]. Отже, поняття «гарантії» являє собою 
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соціальне явище, яке забезпечує досягнення конкретного результату, створює 

умови для функціонування певних суспільних відносин [54, с. 130]. На думку 

А.Ф. Нікітіна, гарантії – це обов’язки держави захищати людину, створювати 

правові, соціальні і культурні умови для реалізації її прав і свобод, а також 

діяльність міжнародних і державних організацій щодо захисту прав людини 

[55, с. 76]. Таким чином, гарантії є тим правовим засобом, що дозволяє 

здійснити перехід від передбаченої в законі можливості до реального 

здійснення того чи іншого права. Тому без належного закріплення відповідних 

гарантій права носили б лише декларативний характер. 

Виходячи з цього, зазначимо, що під гарантіями діяльності суддів слід 

розуміти систему умов і засобів, які спрямовані на реальну практичну 

реалізацію даного принципу, його вдосконалення, а в необхідних випадках – 

його ефективний захист від будь-яких протиправних посягань [56, с. 211]. 

Отже, нормативно-правові гарантії реалізації трудових прав суддів складають 

важливий елемент механізму їх реалізації. Під ними, на думку В.М. Кравчука, 

слід розуміти сукупність взаємопов’язаних норм права, які утворюють єдину 

правову базу для ефективної реалізації функцій та повноважень, цілісний 

правовий механізм діяльності (реалізації прав та виконання обов’язків) суддів 

[57]. Тобто вищевказані гарантії є тими основами, на яких будується 

ефективна практична складова трудової діяльності суддів, відбувається 

комплексний процес взаємодії прав та обов’язків, якими наділено таких 

працівників, а також вирішується загальна задача по дотриманню права та 

верховенства закону. 

У юридичній літературі немає єдності поглядів щодо класифікації 

гарантій діяльності суддів судів загальної юрисдикції. Зокрема Є.Г. 

Мартинчик виділяє такі гарантії суддів і підкорення їх тільки закону: 

організаційно-правові (порядок виборів суддів, відкликання суддів, 

притягнення до кримінальної відповідальності), процесуальні (таємниця 

нарадчої кімнати, заборона розголошення міркувань, які мали місце під час 

наради), ідеологічні. Але поза увагою автора залишаються політичні та 
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економічні гарантії, які мають важливе значення для забезпечення 

незалежності суддів [58, с. 7]. Н.В. Радутна обґрунтовано вважає, що належне 

забезпечення діяльності і незалежності суддів обумовлене системою гарантій: 

політичних, ідеологічних, економічних, організаційних. На реалізацію цього 

принципу справляє суттєвий вплив культура, традиції, моральний клімат 

суспільства чи окремих громадських структур, компетентність суддів, рівень 

їх правової та загальної культури [59, с. 126]. Відтак, як визначено в науковій 

літературі, гарантії реалізації трудових прав суддів запропоновано 

класифікувати за різними критеріями. Найбільш прийнятним у процесі нашого 

дисертаційного дослідження є критерії, що визначають нормативно-правові 

гарантії за методом правового регулювання: імперативні та диспозитивні. 

Зокрема, ст. 47 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» [18] 

встановлює одночасно як імперативні та диспозитивні гарантії діяльності 

суддів. Так, частина перша зазначеної статті, яка декларує, що суддя у своїй 

діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого 

незаконного впливу, тиску або втручання, встановлює імперативну гарантію 

діяльності суддів, а частина третя цієї ж статті, яка вказує, що суддя має право 

звернутися з повідомленням про втручання в його діяльність як судді щодо 

здійснення правосуддя до органів суддівського самоврядування та 

правоохоронних органів (а згідно з ч. 4 ст. 48 нового Закону України «Про 

судоустрій та статус суддів» – до Вищої ради правосуддя та до Генерального 

прокурора). Отож, вищевказане свідчить, що гарантії реалізації трудових прав 

суддів мають неабияке значення. 

Наступними в структурі механізму забезпечення та реалізації трудових 

прав суддів є елементи механізму реалізації вказаних прав. Так, до їх числа 

запропоновано відносити:  

а) правові норми, які закріплюють трудові права суддів; такі норми 

визначають на законодавчому рівні перелік трудових прав, умови їх реалізації, 

захисту та відновлення;  
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б) самі трудові права суддів, якими вони наділяються при здійсненні 

ними трудової діяльності, тобто це сукупність трудових прав, якими володіють 

судді при призначенні на посаду і такі права є невід’ємними до моменту 

припинення суддями їх трудової діяльності; 

в) трудові обов’язки є елементами механізму реалізації трудових прав, 

котрі виникають у суддів паралельно із набуттям ними трудових прав. Таке 

поєднання прав та відповідних обов’язків є основним підґрунтям для 

ефективної діяльності в рамках чинного правового поля. 

г) юридична діяльність, яка складає саму суть реалізації;  

ґ) законність і правосвідомість суддів, яка забезпечує правильне 

розуміння ними своїх конституційних прав на працю, шляхів їх реалізації;  

д) стадії реалізації суддями кожного конкретного конституційного права 

на працю.  

Відтак, аналізуючи структурні елементи правового механізму 

забезпечення та реалізації трудових прав суддів, варто зауважити, що роль та 

значення вказаного механізму важко переоцінити, адже саме від належно 

діючого та функціонуючого правового механізму забезпечення та реалізації 

трудових прав суддів залежить реальне усунення всіх перешкод на шляху 

здійснення ними їхньої трудової діяльності. Тому основною метою правового 

механізму забезпечення та реалізації трудових прав суддів є задоволення їхніх 

потреб та інтересів за допомогою соціальних благ та можливостей, які 

закріплено у нормах чинного законодавства про працю. 

Отже, розглянувши питання про правовий механізм забезпечення і 

реалізації трудових прав суддів, поняття та структуру, варто зробити наступні 

висновки. Трудові права суддів є невід’ємними та обов’язковими задля 

здійснення ними ефективної та справедливої діяльності в частині захисту 

правової безпеки усіх громадян країни. Тому правовий механізм їх 

забезпечення та реалізації повинен бути ґрунтовно та досконало прописаний, 

адже від нього залежить, наскільки якісно будуть виконуватись трудові 

функції суддями. Таким чином, пріоритетним завданням для держави є 



51 

розробка актуального, сучасного та системного механізму взаємодії між 

суддями та іншими суб’єктами трудових та суспільно-правових відносин.  

 

 

1.3 Стан регулювання правового механізму забезпечення і реалізації 

трудових прав суддів 

 

У законодавстві велика увага приділяється забезпеченню гарантій 

належного виконання суддями своїх повноважень та проблемі незалежності 

суддів в Україні. Слід відмітити, що необхідність диференціації в регулюванні 

трудових відносин суддів обумовлена особливою роллю суду як органу 

судової влади в демократичній державі, високими вимогами до осіб, що 

здійснюють відправлення правосуддя в державі. Держава і суспільство 

пред’являють високі вимоги до них, це насамперед підбір кандидатів у судді, 

високі моральні якості, почуття відповідальності. Разом з тим держава 

забезпечує суддям високу оплату праці, належне матеріальне та соціальне 

забезпечення, а також інші гарантії захисту їх трудових та інших суб’єктивних 

прав [60, с. 1].  

На даний час актуальною та нагальною є проблематика забезпечення 

реальної незалежності суддів в Україні при здійсненні своїх повноважень, що, 

у свою чергу, виступає однією із підвалин побудови демократичної та правової 

держави в Україні, у якій на належному та достатньому рівні будуть захищати 

права та свободи громадян компетентними та справедливими судами. Тому у 

цьому контексті доцільним буде дослідити стан регулювання правового 

механізму забезпечення і реалізації трудових прав суддів, визначивши як його 

позитивні риси, так і виявити наявні недоліки та окреслити шляхи можливого 

подальшого удосконалення та розвитку зазначеного механізму. 

Вивченню питань правового механізму забезпечення і реалізації 

трудових прав працівників загалом присвячені праці ряду науковців, зокрема 

таких як С.С. Алексеєв, Н.Б. Болотіна, В.Я. Буряк, В.С. Венедіктов, Г.С. 
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Гончарова, В.В. Жернаков, А.Н. Завадська, С.І. Запара, М.І. Іншин, В.В. 

Копейчиков, П.Д. Пилипенко, В.І. Прокопенко, В.М. Скобелкін, Г.І. Чанишева 

та інші. Проте дослідженню правового механізму забезпечення трудових прав 

саме суддів як одного із спеціальних суб’єктів трудових правовідносин із 

спеціальним статусом, на жаль, не приділено належної уваги та зазначене 

питання залишається недостатньо висвітленим у науково-теоретичній 

літературі, що також обумовлює відповідну нагальність його розкриття та 

дослідження. 

Очевидно, що виокремлення та дослідження регулювання правового 

механізму забезпечення трудових прав суддів слід здійснювати з огляду на 

один із принципів трудового права – єдності та диференціації у правовому 

регулюванні суспільних відносин. 

Єдність виражається в загальних нормах, які поширюються на всіх 

працівників, та відображається в загальних конституційних принципах. 

Диференціація вказує на наявність пільг або обмежень [61, с. 52]. 

Диференціація виражається в спеціальних нормах, які поширюються на окремі 

категорії працівників. Спеціальні норми конкретизують загальні, доповнюють 

їх, а в деяких випадках встановлюють винятки із загальних норм. 

В.І. Прокопенко також стверджував, що диференціація трудового 

законодавства – це встановлені державою відмінності в змісті і обсязі прав та 

обов’язків суб’єктів трудових відносин на певних підставах. Сучасний 

цивілізований світ намагається більш послідовно здійснювати принцип 

рівності громадян. Відповідно до цього держави забезпечують єдність 

правового регулювання трудових відносин, що здійснюється загальним 

законодавством про працю, єдиним для всіх працівників. Разом з тим, на 

думку науковця, застосування спеціалізованого підходу (диференціація норм) 

у трудовому праві є також важливим. Така диференціація проводиться за 

допомогою прийняття спеціальних нормативних актів, що поширюються 

тільки на певну групу працюючих шляхом включення в загальні законодавчі 

акти про працю спеціальних положень, що відносяться лише до тієї чи іншої 
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групи працівників, а також шляхом виключення можливості застосування 

окремих положень загального законодавства про працю до деяких категорій 

трудящих[61, с. 53]. 

На переконання В.М. Толкунової та К.М. Гусова, єдність та 

диференціація законодавства про працю відображається в системі та структурі 

трудового права. Єдність характерна єдиним для усіх трудових відносин 

принципам правового регулювання праці, загальним актам і нормам для усіх 

працівників на території країни, тобто загальному трудовому законодавству, а 

диференціація (відмінність) віддзеркалюється в спеціальних нормативно-

правових актах і спеціальних нормах [62, с. 448]. 

Науковці вважають, що спеціальне законодавство надає усім рівну 

можливість здійснювати свої конституційні трудові права, забезпечує їх 

здійснення особливостями правового регулювання праці (диференціацією) 

окремих категорій працівників, які потребують додаткового захисту від 

шкідливих умов виробництва, та, виходячи із проаналізованого матеріалу, 

виділяють серед спеціального законодавства:  

1) норми-пільги, які надають додаткові гарантії трудових прав;  

2) норми-пристосування, що пристосовують загальні норми до даних 

умов праці;  

3) норми-винятки, відповідно до яких права певних категорій 

працівників залежно від особливостей їхнього правового статусу і специфіки 

виконуваної роботи звужуються у порівнянні з загальним обсягом прав та 

свобод інших працівників (працівники органів державної влади, судді тощо) 

[62, с. 448]. 

На підставі проведеного дослідження можна стверджувати, що в 

структуру регулювання правового механізму забезпечення та реалізації 

трудових прав суддів входять як нормативно-правові акти, які мають 

загальний характер та поширюються на всі категорії працівників, в тому числі 

і на суддів, (загальні норми Конституції України щодо права на працю [16], 

Кодекс законів про працю України [35] тощо), так і нормативно-правові акти, 
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що закріплюють спеціальні правові норми, які поширюються виключно на 

суддів як на особливого суб’єкта трудових відносин та закріплюють відповідні 

пільги, переваги, пристосування, винятки, що випливають із особливостей 

правового статусу суддів, його повноважень, характеру роботи та місця у 

суспільстві (спеціальні норми Конституції України щодо діяльності суддів, їх 

обрання на посаду та звільнення з посади [16], спеціальні закони, наприклад, 

Закон України «Про судоустрій і статус суддів») [18]). 

Аналіз стану регулювання правового механізму забезпечення і реалізації 

трудових прав суддів слід розпочати з нормативно-правового акта вищої 

юридичної сили – Конституції України [16]. Основний Закон нашої держави 

містить як положення загального характеру щодо забезпечення і реалізації 

трудових прав громадян, які, в тому числі, поширюються і на суддів, так і 

спеціальні положення, які регулюють виключно трудові права суддів та їх 

реалізацію. Держава створює умови для повного здійснення громадянами 

права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової 

діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і 

перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Кожен має право на 

належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від 

визначеної законом. Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних 

для їхнього здоров’я роботах забороняється. Громадянам гарантується захист 

від незаконного звільнення. Право на своєчасне одержання винагороди за 

працю захищається законом [16]. Стаття 45 Конституції України закріплює 

право на відпочинок, який забезпечується наданням днів щотижневого 

відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням 

скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої 

тривалості роботи у нічний час. Максимальна тривалість робочого часу, 

мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні 

та святкові дні, а також інші умови здійснення цього права визначаються 

законом [16]. 
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Спеціальні норми щодо реалізації трудових прав суддів закріплені у 

розділі VIII «Правосуддя». Зазначеним розділом передбачені спеціальні 

додаткові гарантії щодо реалізації трудових прав суддів, які реалізуються 

шляхом встановлення їх спеціального статусу, особливого порядку 

призначення на посаду та звільнення з посади. Так, відповідно до ст. 126 

незалежність і недоторканність суддів гарантуються Конституцією і законами 

України. Судді обіймають посади безстроково, крім суддів Конституційного 

Суду України та суддів, які призначаються на посаду судді вперше. Також 

закріплюється вичерпний перелік підстав для звільнення судді з посади. 

Визначається, що повноваження судді припиняються у разі його смерті. 

Держава забезпечує особисту безпеку суддів та їхніх сімей [16]. Перше 

призначення на посаду професійного судді строком на п’ять років 

здійснюється Президентом України. Всі інші судді, крім суддів 

Конституційного Суду України, обираються Верховною Радою України 

безстроково, в порядку, встановленому законом. Голова Верховного Суду 

України обирається на посаду та звільняється з посади шляхом таємного 

голосування Пленумом Верховного Суду України в порядку, встановленому 

законом (ст. 128 Конституції України [16]). Судді при здійсненні правосуддя 

незалежні і підкоряються лише закону (ст. 129 Конституції України [16]). 

Держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів 

і діяльності суддів. У Державному бюджеті України окремо визначаються 

видатки на утримання судів (ст. 130 Конституції України [16]). 

Як бачимо, на найвищому законодавчому рівні в Україні закріплено 

норми щодо ефективної реалізації суддями своїх трудових прав. Зокрема, 

держава визнала особливий правовий статус суддів, необхідність забезпечення 

їхньої незалежності та недоторканності, що досягається в тому числі і за 

допомогою підвищеного рівня матеріального забезпечення (гідної оплати 

праці), забороною арешту чи затримання судді до винесення обвинувального 

вироку, припиненням повноважень судді лише тим органом, який його обрав 

тощо.  
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Трудові права судді забезпечуються та реалізуються не лише під час 

його обрання чи звільнення з посади, а великою мірою безпосередньо й під час 

здійснення ними своєї діяльності – відправленні правосуддя у 

адміністративних, цивільних, кримінальних, господарських справах. У 

зазначеній сфері правовий механізм забезпечення і реалізації трудових прав 

суддів проявляється у нормах Конституції України та процесуальних кодексів, 

які закріплюють засади здійснення такого судочинства. Так, згідно із ст. 129 

Конституції України основними засадами судочинства є:  

1) законність;  

2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;  

3) забезпечення доведеності вини;  

4) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у 

доведенні перед судом їх переконливості;  

5) підтримання державного обвинувачення в суді прокурором;  

6) забезпечення обвинуваченому права на захист;  

7) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними 

засобами;  

8) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, 

крім випадків, встановлених законом;  

9) обов’язковість рішень суду [16].  

Закріплення наведених принципів судочинства проявляється в тому, що 

діяльність судді щодо здійснення правосуддя є гласною та відкритою, а його 

рішення є обов’язковими, що, у свою чергу, забезпечує дотримання його прав, 

а також поваги до професійної діяльності судді. 

Додатково у процесуальних кодексах, зокрема у КАС України [35], 

визначається, що судове засідання проводиться у спеціально обладнаному 

приміщенні – залі судових засідань. Головуючий у судовому засіданні керує 

ходом судового засідання, слідкує за додержанням послідовності та порядку 

вчинення процесуальних дій, здійсненням учасниками адміністративного 

процесу їхніх процесуальних прав і виконанням ними обов’язків, спрямовує 
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судовий розгляд на забезпечення повного, всебічного та об’єктивного 

з’ясування обставин у справі, усуваючи із судового розгляду все, що не має 

значення для вирішення справи. Головуючий у судовому засіданні вживає 

необхідних заходів щодо підтримання в судовому засіданні належного 

порядку (ст.ст. 122, 124). 

Так, процесуальними нормами судді надаються повноваження щодо 

керуванням ходом судового процесу, що, відповідно, зобов’язує усіх його 

учасників забезпечувати порядок у судовому засіданні, підпорядковуватися 

головуючому під час слухання справи та здійснення відповідних 

процесуальних дій. Таким чином забезпечується право судді на належні та 

безпечні умови праці. Крім того, згідно зі ст. 185-3 КУпАП [63] неповага до 

суду, що виразилась у злісному ухиленні від явки в суд свідка, потерпілого, 

позивача, відповідача або в непідкоренні зазначених осіб та інших громадян 

розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час судового 

засідання, а так само вчинення будь-ким дій, які свідчать про явну зневагу до 

суду або встановлених у суді правил, тягнуть за собою накладення штрафу від 

двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Найважливішим законом, який визначає особливості регулювання 

правового механізму забезпечення і реалізації трудових прав суддів, є Закон 

України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 № 2453-VI [18]. 

Зазначеним Законом регулюються основні питання щодо забезпечення 

дотримання трудових прав судді. Зокрема, закріплюється його правовий 

статус, умови та порядок призначення на посаду, обрання на посаду 

безстроково, визначається особливі умови дисциплінарної відповідальності 

судді та здійснення відносно нього дисциплінарного провадження, а також 

матеріальне забезпечення суддів усіх рівнів. 

Норма щодо регулювання навантаження судді та захисту його права на 

здорові умови праці закріплена у ст. 15 Закону, відповідно до якої не 

розподіляються конкретному судді судові справи, що надійшли:  

1) за два місяці до закінчення повноважень судді;  
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2) за чотирнадцять днів, якщо інше не встановлено зборами суддів 

відповідного суду, до початку відпустки (якщо її тривалість становить не 

менше чотирнадцяти календарних днів);  

3) за три робочі дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить 

менше чотирнадцяти календарних днів;  

4) у період відпустки судді;  

5) за один робочий день до відрядження (за три робочі дні – якщо 

тривалість відрядження становить більше семи календарних днів) та в дні 

перебування судді у відрядженні;  

6) під час тимчасової непрацездатності судді;  

7) у період відрядження судді;  

8) в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може 

здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ [18]. 

Досить багато новел до регулювання правового механізму забезпечення 

трудових прав суддів вносять якісно нові та орієнтовані на європейські і 

міжнародні стандарти норми нового Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII, які набувають чинності з 30.09.2016. 

Зокрема наведені вище норми щодо особливостей автоматичного розподілу 

справ у суді у новому Законі від 02.06.2016 виключені. Також виключені 

норми щодо можливості зборів суддів відповідного суду зменшити 

навантаження щодо розгляду справ суддям, які обіймають адміністративні 

посади в суді. На перший погляд, така новела може здатися обмеженням 

трудових прав суддів у порівнянні з тим обсягом прав, що визначені Законом 

України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 № 2453-VI [18], проте, 

на нашу думку, її слід насамперед розглядати як таку, що має на меті 

забезпечити максимальну рівномірність розподілу судових справ у суді, а 

також мінімізувати можливість зловживання повноваженнями та авторитетом, 

яким наділені судді, що обіймають адміністративні посади в суді. 

Засадничі норми щодо реалізації трудових прав судді закріплені у ст.ст. 

48-50 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 № 2453-
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VI [18], відповідно до яких суддя у своїй діяльності щодо здійснення 

правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або 

втручання. Також відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 07.07.2010 № 2453-VII втручання в діяльність судді щодо 

здійснення правосуддя забороняється і тягне за собою відповідальність, 

установлену законом. Суддя не зобов’язаний давати жодних пояснень щодо 

суті справ, які перебувають у його провадженні, крім випадків, установлених 

законом [18].  

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010  № 2453-

VII визначає, що незалежність судді забезпечується:  

1) особливим порядком його призначення, обрання, притягнення до 

відповідальності та звільнення;  

2) недоторканністю та імунітетом судді;  

3) незмінюваністю судді;  

4) порядком здійснення правосуддя, визначеним процесуальним 

законом, таємницею ухвалення судового рішення;  

5) забороною втручання у здійснення правосуддя;  

6) відповідальністю за неповагу до суду чи судді;  

7) окремим порядком фінансування та організаційного забезпечення 

діяльності судів, установленим законом;  

8) належним матеріальним та соціальним забезпеченням судді;  

9) функціонуванням органів суддівського самоврядування;  

10) визначеними законом засобами забезпечення особистої безпеки 

судді, членів його сім’ї, майна, а також іншими засобами їх правового захисту;  

11) правом судді на відставку. Органи державної влади, органи 

місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, а також фізичні і 

юридичні особи та їх об’єднання зобов’язані поважати незалежність судді і не 

посягати на неї [18]. Зазначені норми збережені і у новому Законі від 02 

червня 2016 року. 
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При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не 

допускається звуження змісту та обсягу визначених Конституцією України 

гарантій незалежності судді. Суддя є недоторканним. Затримання судді або 

обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи 

домашнього арешту до ухвалення обвинувального вироку судом не може бути 

здійснено без згоди Верховної Ради України, а відповідно до змін, які прийняті 

до Закону України «Про судоустрій та статус суддів», – Вищої ради 

правосуддя. За шкоду, завдану судом, відповідає держава на підставах та в 

порядку, встановлених законом. 

Прояв неповаги до суду чи судді з боку осіб, які є учасниками процесу 

або присутні в судовому засіданні, тягне за собою відповідальність, 

установлену законом [18]. 

Проаналізований нами вище Закон закріплює основний нормативно-

правовий масив щодо механізму забезпечення і реалізації трудових прав 

суддів, відображає специфіку правового регулювання питання діяльності судді 

та особливості юридичних гарантій його трудових прав. 

Поряд із цим також доцільно вказати на окремі новели правового 

регулювання, що вносяться Законом від 02 червня 2016 року. Зокрема, 

відповідно до його норм скасовується порядок призначення на посаду судді 

вперше. Усі судді за Законом від 02.06.2016 призначатимуться на посаду 

безстроково. Положення щодо обрання усіх суддів безстроково закріплені у 

його 53 статті, відповідно до якої судді гарантується перебування на посаді 

судді до досягнення шістдесяти п’яти років, крім випадків звільнення судді з 

посади або припинення його повноважень. На нашу думку, така норма 

відповідає вимогам часу та є прогресивною, оскільки за допомогою утворення 

єдиної процедури призначення на посаду судді забезпечується її прозорість та 

усуваються бюрократично-корупційні схеми повторного обрання на посаду 

судді, який був призначений вперше строком на 5 років, безстроково, а також 

існуватимуть єдині чіткі критерії добору кандидатів на посаду судді. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Повертаючись до порядку призначення суддів на посаду, слід зазначити, 

що на відміну від порядку призначення суддів вперше та безстроково 

(призначення Президентом за поданням Вищої ради юстиції та обрання 

Верховною Радою України за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

відповідно), що існує згідно із Законом України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 07.07.2010 № 2453-VI [18], Закон від 02.06.2016 вводить єдиний 

порядок призначення на посаду судді безстроково Президентом України на 

підставі та в межах подання Вищої ради правосуддя. Разом з тим, слід 

зауважити, що Вища рада правосуддя – це новий єдиний незалежний орган, що 

повинен утворитися на підставі спеціального закону, який буде відповідальний 

за формування кваліфікованого суддівського корпусу в Україні.  

Також відповідно до норм нового Закону від 02.06.2016 підвищено вік 

кандидата на посаду судді та необхідний стаж роботи у галузі права (30 та 5 

років відповідно згідно зі статтею 69 Закону). Діючим Законом України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 № 2453-VI [18] вік кандидата на 

посаду судді встановлюється у 25 років, а необхідний стаж у галузі права – у 3 

роки. Зазначене нововведення повністю відповідає європейським стандартам, а 

також враховує численні пропозиції і зауваження представників наукової 

доктрини. Вважаємо, що таке підвищення віку кандидата на посаду судді та 

необхідного стажу роботи у сфері права лише позитивно відобразиться на 

кваліфікації та компетентності суддів. Адже специфіка роботи судді, що 

полягає у наявності низки повноважень приймати юридично значущі рішення 

вимагає від особи, яка бажає стати суддею, високого рівня не лише 

теоретичних знань, а й наявності навичок їх практичного застосування, 

втілення норм права в життя, аналізу законодавства, а також і відповідного 

життєвого досвіду та компетентності, якого, очевидно, не може бути достатньо 

у 25 років. 

Новим Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 

поряд з існуючими згідно з чинним законодавством нормами щодо етики судді 

внесено вимогу моніторингу способу життя судді з метою встановлення 
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відповідності рівня життя судді наявному у нього та членів його сім’ї майну і 

одержаним ними доходам, а також подання ним декларації родинних зв’язків 

та декларації доброчесності. 

Доцільно зауважити, що набрання чинності новим Законом України 

«Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 знаходиться у взаємозв’язку зі 

вступом у силу Закону про внесення змін до Конституції України щодо 

правосуддя, що потягне за собою викладення у новій відповідній редакції 

норм розділу VIII. 

Проте поряд із наведеним спеціальним законом також діють і загальні 

норми щодо забезпечення реалізації трудових прав суддів. Зокрема, Кодексом 

законів про працю України [35] визначено загальні норми щодо реалізації 

трудових прав суддів: нормальна тривалість робочого часу працівників не 

може перевищувати 40 годин на тиждень (ст. 50), напередодні святкових і 

неробочих днів він скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так і 

при шестиденному робочому тижні; на всіх підприємствах, в установах, 

організаціях створюються безпечні і нешкідливі умови праці; на підставі 

медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв’язку з 

вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі 

народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів – 70) 

календарних днів після пологів, починаючи з дня пологів; жінкам, що мають 

дітей віком до півтора року, надаються, крім загальної перерви для відпочинку 

і харчування, додаткові перерви для годування дитини та інші положення [35]. 

Регулює зазначене питання також і Закон України «Про охорону праці» 

від 14.10.1992 № 2694-ХІІ [64]. Відповідно до його положень на всіх громадян, 

в тому числі і на суддів, поширюється норма, згідно з якою умови праці на 

робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, 

устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та 

індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також 

санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства. 
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Частково принципи правового регулювання механізму забезпечення та 

реалізації трудових прав суддів були закладені і у постанові Верховної Ради 

України від 28.04.1992 № 2296-ХІІ [65]. У ній ще на початку розвитку 

української державності та формування українського суддівського корпусу з 

метою забезпечення особливого статусу суддів, їх підвищеного захисту з боку 

суспільства і держави, ефективного реформування суддівської системи та 

налагодження її роботи було внесено наступні положення: суддею районного 

(міського) суду може бути громадянин України, що досяг віку 25 років, має 

вищу юридичну освіту, стаж роботи за юридичною спеціальністю не менше 

двох років. Суддями Верховного Суду Республіки Крим, обласних і 

прирівняних до них, Верховного Суду України і Вищого Арбітражного Суду 

України можуть бути громадяни України, що досягли відповідно 30 і 35 років, 

мають вищу юридичну освіту і стаж роботи за спеціальністю відповідно не 

менше 5 і 10 років. Суддями Конституційного Суду України – громадяни 

України, які досягли 40-річного віку, мають вищу юридичну освіту та 

пропрацювали безпосередньо за юридичною спеціальністю не менше 15 років. 

Судді незмінювані. Вперше судді призначаються (обираються) строком на 5 

років. Судді недоторканні. Їх недоторканність поширюється на листування, 

засоби зв’язку, документи, службові і приватні приміщення. Скасування або 

зміна судового рішення самі по собі не тягнуть за собою відповідальності 

судді, якщо в його діях немає складу злочину. 

Судді звільняються від виконання невластивих їм функцій та не можуть 

включатись до різного роду комітетів, комісій по боротьбі із злочинністю 

тощо. 

Суддя не може бути депутатом, перебувати в політичній партії, займати 

будь-які інші посади, здійснювати підприємницьку діяльність. Займатися 

науковою, викладацькою, літературною та іншою творчою діяльністю судді не 

забороняється. Вперше обрані або призначені судді приймають присягу. Для 

спеціалістів судів вводяться класні чини. Судді, адвокати і прокурори під час 

процесу забезпечуються форменим одягом (мантією).  
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Відповідно до ст. 57 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 

07.07.2010 № 2453-VI [18] питання етики суддів визначаються у Кодексі 

суддівської етики, що затверджується з’їздом суддів України. За новим 

Законом Кодекс суддівської етики затверджується з’їздом суддів України за 

пропозицією Ради суддів України. У зазначеному Кодексу [66], текст якого 

оприлюднений на офіційному сайті судової влади в Україні, містяться норми, 

спрямовані на вирішення етичних питань, пов’язаних зі статусом судді. Ці 

норми не можуть застосовуватись як підстави дисциплінарної відповідальності 

суддів і визначати ступінь їх провини. Разом з тим судді мають прагнути 

додержуватися їх у своїй професійній, громадській діяльності та приватному 

житті заради утвердження незалежності й неупередженості судової влади, 

зміцнення її авторитету в суспільстві. Таким чином, вміщені в Кодексі норми 

носять для суддів рекомендаційний характер, оскільки за їх порушення не 

передбачено жодної відповідальності. Зокрема, у Кодексі вказується, що суддя 

має докладати всіх зусиль до того, щоб на думку розсудливої, законослухняної 

та поінформованої людини його поведінка була бездоганною, він повинен 

здійснювати судочинство в межах та в порядку, визначених процесуальним 

законом, і виявляти при цьому тактовність, ввічливість, витримку й повагу до 

учасників судового процесу та інших осіб. Суддя вправі брати участь у 

громадській діяльності, публічних заходах, якщо вони не завдають шкоди його 

статусу, авторитетові суду і не можуть вплинути на здійснення правосуддя, він 

повинен бути прикладом законослухняності, неухильно додержуватися 

присяги й завжди поводитися так, щоб зміцнювати віру громадян у чесність, 

незалежність, неупередженість та справедливість суду [66].  

Правове регулювання механізму забезпечення і реалізації трудових прав 

суддів в Україні в основному розроблене, характеризується наявністю низки 

нормативно-правових актів різної юридичної сили, які встановлюють як 

загальні норми щодо зазначеного механізму, так і спеціальні норми та 

юридичні гарантії належної реалізації трудових прав суддів. Проте все ж таки 

чинна правова система не у повній мірі регулює всі аспекти трудової 
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діяльності судді, внаслідок чого існує ще низка правових прогалин та 

недоліків у системі регулювання правового механізму реалізації трудових прав 

суддів, які слід усунути. Зокрема, вади досліджуваного правового механізму 

проявляються у контексті необхідності адаптації законодавства України до 

трудового законодавства ЄС у зв’язку з обраним нашою державою політичним 

та правовим напрямком розвитку. 

На думку О.А. Телічко, адаптація трудового законодавства у сфері праці 

суддів до трудового законодавства ЄС ускладнена низкою внутрішніх 

чинників, таких як нестача фінансового забезпечення, полярність поглядів 

всередині владних структур, брак кадрового забезпечення [67, с. 25]. 

К.Б. Пусан виділяє наступні проблемні питання регулювання правового 

механізму забезпечення та реалізації трудових прав суддів у контексті 

адаптації трудового законодавства України до європейських стандартів: 1) 

проблема приведення визначень понять «домагання», «дискримінація за 

статевою ознакою» у відповідність до Директиви 2002/73/ЄЕС про 

імплементацію принципу рівності чоловіків і жінок у питаннях 

працевлаштування, професійного навчання, просування по службі та умов 

праці; 2) адаптація до норм Європейської хартії про закон «Про статус суддів» 

питання стосовно закріплення або скасування інституту випробувального 

терміну для суддів;                3) забезпечення виконання Директиви Ради № 

003/88/ЄЕС щодо питання стандарту робочого часу, щорічних відпусток та 

роботи в нічний час та Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи 12 від 

16.09.1986 № R (86) «Про заходи щодо недопущення і скорочення надмірного 

робочого навантаження на суддів» у питанні організації праці суддів; 4) 

виконання Директиви Ради 92/85/ЄЕС «Про застосування заходів, які 

сприяють поліпшенню безпеки й гігієни праці вагітних, а також жінок-

працівниць, що недавно народили й годують груддю» у питанні надання 

додаткової відпустки; 5) забезпечення держаної гарантії захисту працівника 

від незаконного звільнення у разі порушення суддею присяги; 6) приведення у 

відповідність з нормами Європейської хартії про закон «Про статус суддів» 
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інституту суддівської винагороди; 7) надання права суддям на об’єднання у 

професійні спілки відповідно до положень первинного законодавства ЄС; 8) 

забезпечення навчання суддів з метою підвищення кваліфікації на рівні 

європейських стандартів [68, с. 138]. 

Розкриваючи детальніше окреслену автором проблематику, слід 

зазначити наступне: 

1) вирішенням першої проблеми є упорядкування понять «домагання» та 

«дискримінація за статевою ознакою». Відповідно до ч. 3 статті 1 Директиви            

№ 2002/73/ЄЕС про імплементацію принципу рівності чоловіків і жінок у 

питаннях працевлаштування, професійного навчання, просування по службі та 

умов праці домагання та статеве домагання розуміється в якості дискримінації 

за статевою ознакою. Автор пропонує внести зміни до статті 1 Закону України 

«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» і викласти 

терміни у наступній редакції: «Домагання – небажана поведінка по 

відношенню до особи певної статі, що відбувається з метою або тягне за собою 

посягання на честь і гідність особи та створює ворожу, принизливу, образливу 

атмосферу або залякує особу; дискримінація за статевою ознакою включає 

домагання та/або сексуальні домагання»;  

2) адаптація норм Європейської хартії щодо питання закріплення або 

скасування інституту випробувального терміну для суддів можлива двома 

способами. Відповідно до першого слід скасувати призначення судді на посаду 

вперше, здійснювати обрання кандидатів одразу на посаду судді безстроково. 

Однак, в такому випадку слід підвищити спеціальні вимоги до кандидатів на 

посаду судді. Наприклад, підвищити віковий ценз з 25 до 28 років та стаж 

правничої роботи з 3 до 5 років [69, с. 45]. Про необхідність таких нововведень 

постійно наголошується самими суддями, науковцями, представниками 

міжнародної та української громадськості на конференціях, зборах та з’їздах. 

Використання цього способу вимагає кропіткої праці та є більш тривалим, 

оскільки зміни потрібно вносити до ч. 4 ст. 126, ч. 3 ст. 127, ч. 1 ст. 128 

Конституції України [16] та глави 2 розділу ІV Закону України «Про 
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судоустрій та статус суддів» [18]. Другим способом є зменшення строку 

призначення на посаду судді вперше. Європейська хартія про закон «Про 

статус суддів» не змушує скасовувати випробувальний термін, акцентуючи 

увагу лише на його короткостроковості. Справедливо зазначити, що у багатьох 

країнах передбачаються періоди професійної підготовки або стажування нових 

суддів. Однак це створює труднощі після призначення на посаду судді 

безстроково з реалізацією трудових обов’язків. На нашу думку, слід 

використовувати перший спосіб і внести відповідні зміни щодо призначення 

на посаду судді безстроково, оскільки залишення політичної процедури 

обрання на посаду судді безстроково не надасть йому гарантій незалежності 

при здійсненні службових обов’язків;  

3) адаптувати положення Директиви Ради № 003/88/ЄЕС слід шляхом 

внесення до ст. 50 Кодексу законів про працю України змін, а саме 

запровадження визначення поняття «робочий час», під яким необхідно 

розуміти будь-який період, під час якого працівник працює, знаходячись в 

розпорядженні роботодавця, та виконує свою діяльність або обов’язки 

відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку та умов трудового 

договору. У питанні нормування праці судді існують наступні особливості:                  

а) відсутність можливості визначення кількості справ, які повинен 

розглянути суддя за певний період;  

б) неможливість визначення достатньої кількості рішень;  

в) унікальність та складність кожної справи; г) професіоналізм судді, 

поведінка сторін спору [70, с. 10];  

ґ) розподіл справ між суддями автоматизованою системою 

документообігу за принципами врахуванням завантаженості кожного судді, 

спеціалізації, а також вимог процесуального закону. У 2006 році Державна 

судова адміністрація України здійснювала спробу розрахунку норми розгляду 

суддею однієї справи [71, с. 520], проте з огляду на вищезазначені особливості, 

на нашу думку, встановлення норм розгляду однієї справи неможливе. Тому 

адаптація норм трудового законодавства повинна проявлятися у закріпленні 
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положення щодо проведення скорочення будь-якого надмірного робочого 

навантаження на суддів задля покращання якості відправлення правосуддя;  

4) приведення національного законодавства у відповідність до положень 

Директиви Ради 92/85/ЄЕС «Про застосування заходів, які сприяють 

поліпшенню безпеки й гігієни праці вагітних, а також жінок-працівниць, що 

недавно народили й годують груддю» щодо надання додаткової відпустки у 

випадку захворювання, ускладнень або небезпеки ускладнень, причиною яких 

були вагітність або пологи, на підставі медичного висновку та на термін, 

визначений у цьому висновку, до або після періоду, на який надавалась 

відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами здійснюється шляхом внесення 

змін до Закону України «Про відпустки» [72] та Кодексу законів про працю 

України [35];  

5) про необхідність визначення поняття «порушення присяги» було 

зазначено в справі Європейського суду з прав людини «Олександр Волков 

проти України». У статті 32 рішення цього суду був наданий перелік обставин, 

що визнаються порушенням суддею присяги. До них віднесено: вчинення 

суддею дій, що порочать звання судді і можуть викликати сумнів у його 

об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності 

судових органів; незаконне отримання суддею матеріальних благ або 

здійснення витрат, що перевищують доходи такого судді та членів його сім’ї; 

умисне затягування суддею строків розгляду справи понад терміни, 

встановлені законом; порушення морально-етичних принципів поведінки судді 

[73].  

Закріплення поняття «порушення суддею присяги» в статті 116 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» [18] надасть можливість реалізації 

суддею права на захист від незаконного звільнення відповідно до 

європейських стандартів, а саме стандартів Хартії основоположних прав 

Європейського Союзу; 

6) адаптація норм трудового права ЄС повинна відбуватись з 

урахуванням засадничих положень стосовно інституту оплати праці суддів. 
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Положення нормативно-правових актів ЄС визначають винагороду судді як 

таку, що повинна відповідати гідності професії та тягарю відповідальності 

[74]. Положення 6.1 Європейської хартії про закон «Про статус суддів» надає 

особливе значення суддівській винагороді. З цього приводу в ній зазначається: 

«Оплати праці суддів виконує функцію охорони суддів від тиску, 

спрямованого на здійснення впливу на їхні рішення та у цілому на їхню 

поведінку». Таким чином, винагорода судді повинна забезпечувати 

можливість повністю присвятити себе своїй професії, адже тільки незалежний 

з економічної точки зору суддя здатний виконувати завдання, поставлені перед 

ним Конституцією;  

7) щодо питання регулювання права судді на свободу об’єднання слід 

зазначити, що до перегляду Європейської соціальної хартії у 1996 році право 

на свободу об’єднання регулювалось шляхом законодавчого встановлення 

обмежень цього права. Після перегляду Хартії національне законодавство має 

змогу регулювати поширення права суддів на свободу об’єднання за 

допомогою окреслення меж її реалізації, а саме встановлення обсягу й порядку 

застосування гарантій цього права. Така позиція цілком відповідає п.4.2 

Європейської хартії про статус суддів, яка надає можливість судді вільно 

здійснювати діяльність за межами своїх службових повноважень, зокрема й 

таку, яка є вираженням його прав громадянина. Така свобода не може бути 

обмежена доти, доки зовнішній вид цієї діяльності є сумісним з довірою щодо 

неупередженості й незалежності судді чи з професійною необхідністю уважно 

й у розумний строк розглядати справи. Удосконалення адаптації у цьому 

випадку вбачається у зміні ч. 3 ст. 54 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» [18] шляхом скасування заборони на участь в професійних спілках. 

Ю.М. Щотова пропонує одночасно з закріпленням права суддів на об’єднання 

у профспілки визначити межі його здійснення [75, с. 145];  

8) Висновок № 4 Консультативної ради європейських суддів до уваги 

Комітету Міністрів Ради Європи щодо належної початкової підготовки та 

підвищення кваліфікації суддів на національному та європейському рівнях 
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охоплює питання виконання етичного обов’язку судді, що включає в себе 

високу кваліфікацію [76, с. 114]. Безперервність навчання, що закріплена в п. 

36 Висновку, є звичною для європейських суддів практикою. Однак в той же 

час закріплюється відсутність обов’язку безперервної підготовки суддів аби 

підготовка не перетворилась на бюрократичну формальну процедуру. Таке 

положення зумовлюється тим, що сам процес підвищення кваліфікації 

повинен бути добровільним і тим самим стати найкращою гарантією 

ефективності підготовки, для цього потрібно домагатися, щоб кожен суддя 

вважав підтримання та оновлення своїх знань моральним обов’язком [77, с. 

118].  

Обов’язковість підвищення кваліфікації доцільна лише у випадках 

професійних змін (призначення на посаду судді вперше або безстроково, 

переведення судді до суду іншої спеціалізації або вступ на адміністративну 

посаду). Задля цього необхідно позбавити голів судів функцій контролю за 

підвищенням кваліфікації та надати функції нагляду, а отже внести зміни до 

п. 8 ч. 1 ст. 24, п. 8 ч. 1 ст. 29, п. 11 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про судоустрій 

і статус суддів» [18]. 

Удосконалення українського трудового законодавства у сфері праці 

суддів з метою приведення його до норм трудового права ЄС знаходиться на 

достатньому рівні, адже у 2010 році проведено реформу судової системи та 

встановлено нові гарантії прав суддів.  

Однак питання дискримінації за ознакою статі, тимчасового призначення 

на посаду судді, забезпечення можливості реалізації службових обов’язків, 

гарантування права на захист від незаконного звільнення, нормування праці, 

меж реалізації права на свободу об’єднань, забезпечення реалізації права на 

підвищення кваліфікації залишаються неадаптованими до законодавства ЄС 

[68]. 

Слід зазначити, що на даний час наведені вище автором недоліки 

частково вирішуються у законопроекті № 3524 від 25.11.2015 «Про внесення 

змін до Конституції України (щодо правосуддя)» [78], який направлений на 
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висновок до Конституційного суду України. Відповідно до Законопроекту [78] 

до розділу VIII Конституції України пропонується внести зміни, зокрема щодо 

закріплення безстроковості обрання суддів на посаду та скасування 

призначення на посаду судді вперше терміном на 5 років, а також одночасно 

збільшити вік, при досягненні якого особа може претендувати на посаду судді, 

та визначити його у 30 років та необхідний стаж роботи у сфері права – до 5 

років. Крім того, пропонується створити новий орган – Вищу раду правосуддя, 

за поданням якої буде здійснюватися призначення суддів, а також 

ухвалюватися рішення про звільнення судді з посади. На нашу думку, 

необхідно також закріпити норму щодо призначення судді на посаду 

Президентом України безстроково за конкурсом. 

Підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що на сьогодні правовий 

механізм забезпечення та реалізації трудових прав суддів характеризується 

достатнім та детальним правовим регулюванням. Позитивними рисами 

регулювання зазначеного механізму є, зокрема, наявність єдиного 

спеціального законодавчого акта, у якому закріплено основні трудові права 

судді, процедуру його призначення на посаду та звільнення з посади, гарантії 

щодо здійснення професійної діяльності (незалежність, недоторканність), 

встановлено чіткий та вичерпний перелік підстав припинення повноважень 

судді, закріплено достатній рівень його матеріального забезпечення, тобто 

гідної оплати праці судді та надання відпустки тривалістю 30 робочих днів з 

виплатою, крім суддівської винагороди, допомоги на оздоровлення у розмірі 

посадового окладу, інші гарантії забезпечення їх трудових прав: постійний 

державний захист судді та його сім’ї, забезпечення його житлових потреб, 

інших потреб, що пов’язані із здійсненням професійної діяльності (надання 

кабінету, мантії, інших необхідних для роботи засобів за рахунок коштів 

Державного бюджету України), на суддів також поширюються і загальні 

юридичні гарантії реалізації його трудових прав, що визначені у КЗпП 

України, Законі України «Про охорону праці» тощо. 
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Проте, регулювання правового механізму забезпечення і реалізації 

трудових прав суддів має й такі недоліки:  

1) попри наявність єдиного законодавчого акта, який визначає, в тому 

числі, і правовий механізм забезпечення трудових прав суддів, він все ж 

характеризується загромадженістю, багатоетапністю та забюрократизованістю 

процедури призначення судді на посаду як вперше, так і безстроково. Це в ряді 

випадків призводить до виникнення правової неточності норми, відповідно до 

якої судді обрані безстроково Вища кваліфікаційна комісія суддів України 

перевіряє відомості про кандидата, досліджує його суддівське досьє, враховує 

показники діяльності кандидата за час його роботи на посаді судді. На підставі 

результатів кваліфікаційного оцінювання вона приймає вмотивоване рішення 

про рекомендування чи відмову в рекомендуванні для обрання на посаду судді 

безстроково. Зазначена процедура не містить чіткої регламентації щодо того, 

які саме показники розгляду справи повинні бути у судді, який був обраний на 

посаду вперше, для прийняття рішення про рекомендування його на 

безстрокове призначення на посаду. Адже, як уже йшлося вище, на сьогодні 

відсутні чіткі норми щодо кількості розгляду справ суддею у зв’язку з 

унікальністю кожної справи, неоднаковістю поведінки учасників судового 

процесу, особливостями правових норм, які підлягають до застосування. 

Таким чином, незрозумілими, нечіткими та некоректними є такі вимоги для 

призначення судді безстроково, які формулюються як «показники розгляду 

кандидатом за час його роботи справ», та, відповідно, така підстава потребує 

подальшого уточнення і конкретизації. Зазначена проблематика значною 

мірою вирішується у новому Законі України «Про судоустрій і статус суддів» 

від 02.06.2016 шляхом усунення необхідності призначення на посаду вперше 

та в подальшому обрання судді безстроково. Проте за новим Законом від 

02.06.2016 виникає проблема щодо утворення Вищої ради правосуддя – 

незалежного органу, який забезпечить призначення на посаду суддів та 

належне формування суддівського корпусу. Закон про Вищу раду правосуддя 

на сьогодні не прийнято, а щодо реального гарантування відсутності впливу на 
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прийняття рішень Вищою радою правосуддя на сьогодні існують численні 

дискусії;                     

2) погоджуємося з приведеними вище думками науковців, а також з 

авторами законопроекту № 3524 від 25.11.2015, що вік для призначення на 

посаду судді у 25 років та стаж роботи у галузі права – 3 роки, які визначені у 

Законі, є занадто малими для зайняття посади судді у контексті підвищеної 

відповідальності зазначеної діяльності. Професійна діяльність судді полягає у 

щоденному прийнятті рішень, які носять обов’язковий до виконання на всій 

території України характер, являють собою приклад застосування та 

тлумачення правових норм, що створює відповідну частину правової системи 

держави. Тому, для того, щоб здійснювати таку діяльність, особа повинна 

володіти не лише відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем у сфері 

правового знання, а й необхідним життєвим досвідом та юридичним стажем. 

На нашу думку, підвищення, запропоноване Законом України «Про судоустрій 

і статус суддів» від 02.06.2016 віку кандидата на посаду судді до 30 років та 

необхідного стажу роботи у сфері права до 5 років, є недостатнім. Виходячи з 

цього, ми вважаємо, що на посаду судді може бути призначена особа, яка 

досягла віку 35 років та має юридичний стаж не менше 8 років. При цьому 

додатково слід визначити перелік посад, робота на яких вважається 

юридичним стажем;  

3) на даний час у законодавстві відсутні будь-які правові норми щодо 

регулювання робочого часу та тривалості робочого дня судді, не здійснено 

жодних напрацювань чи рекомендацій щодо максимальної кількості справ, які 

можуть бути розглянуті суддею за відповідний період. Зазначене призводить 

до надмірного перевантаження судді, порушення його права на здорові умови 

праці;                         

4) погоджуємося з наведеною вище думкою авторів щодо нечіткості 

формулювання такої підстави звільнення з посади судді як порушення 

присяги, що може призвести до численних порушень трудових прав суддів та 

незаконних звільнень внаслідок розширеного тлумачення даної підстави. 
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Продовжуючи думку вчених, хочемо звернути увагу на колізію, яка виникає 

під час застосування вказаної підстави для звільнення судді. Так, у тексті 

присяги передбачено, що суддя присягається, з-поміж іншого, дотримуватися 

етичних принципів і правил поведінки судді. Етичні принципи і правила судді 

закріплені у Кодексі професійної етики судді, відповідно до якого норми 

Кодексу не можуть застосовуватись як підстави дисциплінарної 

відповідальності суддів і визначати ступінь їх провини, проте судді повинні 

прагнути їх дотримуватися, що свідчить про їх чітко виражений 

рекомендаційний характер. Тому виникає правова колізія, чи обов’язковим є 

дотримання етичних правил поведінки судді і чи може бути порушення 

етичних правил суддею бути підставою для його звільнення. Усунення 

зазначеної правової колізії можливе шляхом законодавчого визначення 

переліку тих дій, які визначаються діями, що порушують присягу судді та 

максимальне усунення з даного переліку оціночних понять. У новому Законі 

України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 виключена така 

підстава звільнення судді як порушення ним присяги, проте це не усуває 

повністю колізій у правовому регулюванні забезпечення трудових прав суддів. 

Натомість введена така підстава звільнення судді як вчинення істотного 

дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування 

обов’язками, що за своєю суттю фактично замінює підставу «порушення 

присяги судді», проте не робить її більш конкретною. Перелік діянь, які можна 

віднести до істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного 

нехтування обов’язками законодавчо не визначено. Факти, які свідчать про 

вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне 

нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявляє його 

невідповідність займаній посаді, мають бути встановлені Вищою радою 

правосуддя. Зазначені обставини знову створять аналогічні наведеним вище 

проблеми у застосуванні такої підстави звільнення судді та можливість її 

неоднакового чи розширеного тлумачення;  
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5) на нашу думку, наявність адміністративних посад у судах (голів 

місцевих та апеляційних судів, їх заступників тощо) та віднесення до їхньої 

компетенції повноваження, пов’язані з виконанням вимог щодо підвищення 

кваліфікації суддями, ведення статистики з метою підвищення якості 

судочинства, у певній мірі порушує принцип незалежності суддів, а тому 

зазначені повноваження щодо контролю за діяльністю суддів з боку голови 

суду у контексті нагляду за підвищенням їхньої кваліфікації чи покращенням 

якості судочинства повинні бути виключені з відповідного переліку. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Трудова діяльність суддів – це діяльність щодо реалізації суддями 

набутих ними професійних навичок та умінь і практична здатність 

підвищувати рівень своєї готовності приймати рішення від імені держави. 

Тобто, трудова діяльність суддів є особливим видом діяльності, до якої 

висуваються підвищені вимоги, що абсолютно логічно, оскільки суддя – це не 

просто працівник, котрий виконує свої трудові функції, а особа, що відправляє 

правосуддя. 

2. До властивостей трудової діяльності суддів слід віднести:  

1) наявний характерний функціонально-технологічний набір трудових 

функцій;  

2) набір відповідних професійних якостей, які необхідні суддям для 

зайняття трудовою діяльністю;  

3) матеріально-технічні умови і просторово-часові рамки реалізації;  

4) розпочинається після стадійної процедури обрання;  

5) характеризується суспільно корисними та іншими необхідними 

функціями по забезпеченню верховенства права та законності. 

3. Визначено, що правова природа трудової діяльності суддів полягає 

у повноцінному та всебічному розвитку судді як члена соціуму, в результаті 
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чого буде забезпечено законність та верховенство права в суспільстві, а також 

збалансовано відносини між усіма суб’єктами, що задіяні у цьому процесі. 

4. Правовий механізм забезпечення та реалізації трудових прав 

суддів – це сукупність правових засобів, інструментів, методів, юридичних 

гарантій, що з огляду на принцип єдності і диференціації правового 

регулювання трудових правовідносин закріплені як у загальних нормах 

трудового законодавства, так і у спеціальних законодавчих актах, за 

допомогою яких забезпечується належний рівень гарантування трудових прав 

суддів, їхнього соціального та правового захисту з огляду на підвищені вимоги 

та відповідальність судді, забезпечення їх незалежності та неупередженості 

при здійсненні своїх повноважень 

5. До ознак механізму забезпечення та реалізації трудових прав 

суддів можна віднести наступне:  

1) містить правовий та організаційний елемент, тобто являє собою як 

систему правових норм, так і діяльність спеціально уповноважених суб’єктів 

щодо реалізації наведених норм;  

2) закріплює юридичні гарантії щодо реалізації та охорони трудових 

прав суддів;  

3) відображає рівень правового забезпечення незалежності суддів при 

здійсненні ними своєї діяльності;  

4) виходячи із специфіки правового статусу і діяльності судді, правовий 

механізм забезпечення та реалізації трудових прав суддів регулюється 

нормами трудового, конституційного, адміністративного права, а також у 

відповідній частині нормами процесуальних кодексів (ЦПК України, КАС 

України, ГПУ України, КПК України тощо). 

6. Зроблено висновок, що правовий механізм забезпечення та 

реалізації трудових прав суддів повинен бути ґрунтовно та досконало 

прописаний, адже від нього залежить наскільки якісно будуть виконуватись 

трудові функції суддями. Тому пріоритетним завданням для держави є 
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розробка актуального, сучасного та системного механізму взаємодії між 

суддями та іншими суб’єктами трудових та суспільно-правових відносин.  

7. На сьогодні правовий механізм забезпечення та реалізації 

трудових прав суддів характеризується достатнім та детальним правовим 

регулюванням. Позитивними рисами регулювання зазначеного механізму є, 

зокрема, наявність єдиного спеціального законодавчого акта, у якому 

закріплено основні трудові права судді, процедуру його призначення на посаду 

та звільнення з посади, припинення повноважень, гарантії щодо здійснення 

професійної діяльності (незалежність, недоторканність), чіткий та вичерпний 

перелік підстав припинення повноважень судді, достатній рівень 

матеріального забезпечення, тобто гідної оплати праці судді та надання 

відпустки тривалістю 30 робочих днів з виплатою, крім суддівської 

винагороди, допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу, інші 

гарантії забезпечення їх трудових прав (постійний державний захист судді та 

його сім’ї, забезпечення його житлових потреб, інших потреб, що пов’язані із 

здійсненням професійної діяльності: надання кабінету, мантії, інших 

необхідних для роботи засобів за рахунок коштів Державного бюджету 

України), на суддів також поширюються і загальні юридичні гарантії реалізації 

його трудових прав, що визначені у КЗпП України, Законі України «Про 

охорону праці» тощо. 

8. Регулювання правового механізму забезпечення і реалізації 

трудових прав суддів має і свої недоліки: 1) попри наявність єдиного 

законодавчого акта, який визначає, в тому числі, і правовий механізм 

забезпечення трудових прав суддів, він все ж характеризується 

загромадженістю, багатоетапністю та забюрократизованістю процедури 

призначення судді на посаду як вперше, так і безстроково. Це призводить до 

виникнення правової неточності норми, відповідно до якої при обранні судді 

безстроково Вища кваліфікаційна комісія суддів України перевіряє відомості 

про кандидата, досліджує його суддівське досьє, враховує показники розгляду 

кандидатом за час його роботи на посаді судді. На підставі результатів його 



78 

кваліфікаційного оцінювання Вища кваліфікаційна комісія суддів України 

приймає вмотивоване рішення про рекомендування чи відмову в 

рекомендуванні для обрання на посаду судді безстроково. Зазначена 

проблематика значною мірою вирішується у новому Законі України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 шляхом усунення необхідності 

призначення на посаду вперше та в подальшому обрання судді безстроково. 

Проте за новим Законом від 02.06.2016 виникає проблема щодо утворення 

Вищої ради правосуддя – незалежного органу, що забезпечить призначення на 

посаду суддів та належне формування суддівського корпусу. Закон про Вищу 

раду правосуддя на сьогодні не прийнято, а щодо реального гарантування 

відсутності впливу на прийняття рішень Вищою радою правосуддя наразі 

існують досить серйозні сумніви; 2) на даний час у законодавстві відсутні 

будь-які правові норми щодо регулювання робочого часу та тривалості 

робочого дня судді, не здійснено жодних напрацювань чи рекомендацій щодо 

максимальної кількості справ, які можуть бути розглянуті суддею за 

відповідний період. Зазначене призводить до надмірного перевантаження 

судді, порушення його права на здорові умови праці; 3) нечіткість у 

формулюванні такої підстави звільнення з посади судді як порушення присяги, 

що може призвести до численних порушень трудових прав суддів та 

незаконних звільнень внаслідок розширеного тлумачення даної підстави. У 

новому Законі України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 

виключена така підстава звільнення судді як порушення ним присяги, проте 

натомість введена така підстава звільнення судді як вчинення істотного 

дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування 

обов’язками, що за своєю суттю фактично замінює підставу «порушення 

присяги судді», проте не робить її більш конкретною. Перелік діянь, які можна 

віднести до істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного 

нехтування обов’язками законодавчо не визначено, а факти, що свідчать про 

них, мають бути встановлені Вищою радою правосуддя. Зазначені обставини 

призведуть до виникнення аналогічних проблем, наведених вище, у 
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застосуванні такої підстави звільнення судді та можливості її неоднакового чи 

розширеного тлумачення тощо. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВИХ ПРАВ 

СУДДІВ: ДОСВІД МІЖНАРОДНОГО Й ЗАРУБІЖНОГО ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ 

 

2.1 Міжнародно-правове регулювання праці суддів 

 

Суттєвою передумовою ефективної організації праці суддів є належне 

нормативно-правове регулювання їх діяльності, яке офіційно закріплює 

відповідні правила й норми поведінки суддів. Загалом нормативно-правові 

акти, з одного боку, відображають традиційні суспільні погляди, а з іншого – 

визначають та формують їх, вважає В.О. Журавель [79, с. 226]. Продовжуючи 

наведену думку, зазначимо, що належним чином впорядковане нормативно-

правове забезпечення організації праці суддів зумовлює також ефективність 

діяльності судової гілки влади в державі в цілому та забезпечує належний 

рівень правосуддя і захисту прав та інтересів кожного члена суспільства. 

Таким чином, дослідження особливостей правового регулювання праці 

суддів є досить актуальним та завжди посідатиме одне з перших місце серед 

нагальних питань державно-правового будівництва, що постійно 

потребуватиме свого вивчення, систематизації та удосконалення. На наш 

погляд, до розкриття проблематики правового регулювання праці суддів 

необхідно застосовувати комплексний підхід, що полягає не лише у вивченні 

національної системи законодавства, правових норм, принципів, засад та ідей, 

які регулюють зазначене питання, а й у висвітленні міжнародно-правових 

аспектів та особливостей регулювання праці суддів. 

Так, слід зазначити, що в умовах тих інтеграційних процесів, які 

відбуваються в Україні, а також спрямованості українського законодавства на 

гармонізацію його засад з міжнародно-правовими засадами регулювання усіх 

сфер суспільного життя, в тому числі і щодо праці суддів, питання щодо 

висвітлення міжнародно-правового аспекту регулювання праці суддів у певній 
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мірі можна розглядати як дослідження відповідних міжнародно-правових 

стандартів у даній сфері. 

Автори юридичної енциклопедії під цим поняттям розуміють 

міжнародно-правові норми і принципи, що закріплюють правила поведінки 

суб’єктів міжнародного права в тих чи інших сферах міжнародно-державного 

співробітництва. Стандарти встановлюють певні мінімальні вимоги, 

дотримуватися яких повинні всі держави [80, с. 615]. Авторський підхід до 

визначення міжнародних стандартів застосував професор В.М. Баймуратов, на 

думку якого підписання двома і більше державами міжнародних угод із 

переважного кола питань міжнародних відносин, їх легалізація та реалізація – 

це процес розробки, визнання, прийняття на себе зобов’язань із виконання й 

реалізації правил поведінки, що мають нормативний, типологічний, 

стереотипний характер і внаслідок своєї обов’язковості, повторюваності та 

передбачуваності стають міждержавними, а в широкому розумінні – 

міжнародними стандартами [81, с. 20-21]. 

Міжнародні стандарти взаємодіють не лише з галуззю права, до якої 

вони належать (декількох галузей права), а й зі всією правовою системою 

загалом, тими суспільними відносинами, які регулюються відповідними 

галузевими правовими інститутами й нормами та в яких відображено природу 

самих правових відносин [82, с. 241]. Наприклад, аналіз окремих інститутів 

судоустрою та статусу суддів як елемента судової системи засвідчує, що 

міжнародні стандарти в цій сфері стосуються не лише законодавчих положень, 

якими регулюються ці окремі інститути судочинства, а й системи 

національного законодавства про судоустрій і статус суддів та системи 

національного права в цілому, а також певних конституційних інститутів 

(президента, парламенту) та інших суспільних відносин [83, с. 264]. 

З огляду на наведену думку, можна прийти до висновку про те, що 

міжнародно-правові стандарти у сфері праці суддів у концентрованому вигляді 

відображають особливості міжнародно-правового регулювання праці суддів та 

являють собою основні принципи та засади, на яких базуються норми щодо 
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організації та здійснення правосуддя, гарантій охорони та захисту трудових і 

професійних прав суддів, забезпечення належного рівня їхнього соціального та 

правового статусу, які закріплюються у нормах міжнародного права як 

загального, так і спеціального характеру. 

Загальновідомо, що авторами приділена чимала увага систематизації 

таких міжнародно-правових стандартів. Зокрема, І.В. Назаров пропонує 

наступну систематизацію міжнародно-правових стандартів у сфері праці 

суддів: 1) базові міжнародні акти, де сформульовані універсальні принципи 

здійснення судової влади (Загальна декларація прав людини [84], 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права [85], Конвенція про 

захист прав людини і основоположних свобод [86]); 2) практика 

Європейського суду з прав людини; 3) спеціальна міжнародно-правова база 

(Європейська хартія про закон «Про статус суддів» від 10.07.1998 [87], 

Основні принципи щодо незалежності правосуддя, схвалені резолюціями 

Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй [88], Рекомендація № R-

94 (12) «Незалежність, дієвість та роль суддів», ухвалена Комітетом міністрів 

Ради Європи 13.10.1994) [88];                  4) стандарти Європейського Союзу 

щодо побудови судових систем, наприклад, Хартія Європейського Союзу про 

основні права від 07.12.2000 року [88]. 

В.Д. Бринцев пропонує класифікувати міжнародно-правові стандарти у 

сфері праці суддів наступним чином: 1) комплексні стандарти, що 

закріплюють правила розгляду судових справ і загальні принципи 

(справедливість, неупередженість, публічність, відкритість, рівність усіх перед 

законом (судом) тощо); 2) стандарти побудови системи судових органів 

(самостійність суду, незалежність суддів, єдність судової системи, доступність 

структур судової влади для всіх верств населення тощо) [89, с. 36-37]. 

Наведені спроби систематизувати міжнародно-правові стандарти щодо 

праці суддів, на нашу думку, заслуговують на увагу, проте потребують 

удосконалення, оскільки не повністю відображають структуру основних 

гарантій щодо праці суддів, а лише дають загальне уявлення про міжнародно-
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правові джерела, в яких закріплені такі стандарти. Вважаємо, що доцільно 

надалі дослідити саме спеціальні міжнародно-правові акти, які закріплюють 

міжнародно-правові норми і стандарти щодо праці суддів, та виходячи з 

досліджених норм, здійснити власну систематизацію зазначених стандартів. 

Насамперед слід відзначити, що міжнародно-правове регулювання 

діяльності праці суддів здійснюється на загальносвітовому (в основному 

відповідно до міжнародних документів ООН, а також Міжнародної Асоціації 

суддів) та європейському рівнях. Так, найбільш вагомими міжнародно-

правовими документами щодо організації праці суддів на загальносвітовому 

рівні, крім тих, що уже зазначалися нами серед наведених І.В. Назаровим 

базових міжнародних актів, є також Рекомендації щодо ефективного 

впровадження основних принципів незалежності судових органів, прийняті 

резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН 1989/60 та схвалені 

резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 44/162 від 15 грудня 1989 року [88], 

Монреальська універсальна декларація про незалежність правосуддя, 1983 рік 

[88], Бангалорські принципи поведінки суддів, схвалені резолюцією 2006/23 

Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року [88], Загальна 

(універсальна) хартія судді, схвалена Міжнародною Асоціацією Суддів 17 

листопада 1999 року [90], Висновки першої експертної комісії Міжнародної 

асоціації суддів («Відповідальність суддів», 1980 рік; «Адміністрація суду в 

контексті незалежності суддів», 1981 рік; «Подальша освіта суддів», 1982 рік; 

«Структура організації судової влади в країнах-членах», 1983 рік тощо [88]), 

Пекінські тези щодо принципів незалежності суддів юридичної асоціації країн 

азійського та тихоокеанського регіону (LAWASIA) [88]. 

На європейському рівні основними документами, що регулюють працю 

суддів, крім окреслених документів, що становлять спеціальну міжнародно-

правову базу (пункт 3 систематизації І.В. Назарова), доцільно також 

відзначити такі міжнародні акти як Пояснювальна записка до Європейської 

хартії про закон «Про статус суддів» від 08-10 липня 1998 року [88], Висновок 

№ 1 (2001) Консультативної ради європейських суддів для Комітету Міністрів 
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Ради Європи про стандарти незалежності судових органів та незмінюваність 

суддів [88], Висновок № 2 (2001) Консультативної ради європейських суддів 

для Комітету Міністрів Ради Європи про фінансування та управління судами 

для забезпечення ефективності судових органів і виконання статті 6 Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод [88], Глобальний план 

діяльності для суддів в Європі, прийнятий Комітетом Міністрів Ради 27 

лютого 2001 року [88], Рекомендації Латімер Хаус щодо парламентаризму та 

незалежності суддівства в країнах загального права від 19 липня 1998 року 

[88], Європейський статут судді, прийнятий Європейською асоціацією суддів у 

1993 році [88], Резолюція Європейської асоціації суддів стосовно ситуації в 

Україні в сфері дисциплінарної відповідальності суддів від 27 вересня 2007 

року [88]. 

У рамках Організації Об’єднаних Націй, Ради Європи, інших 

міжнародних організацій та конференцій розроблені конкретні рекомендації 

щодо стандартів незалежності суддів. Відповідно до них суддя має 

здійснювати свої суддівські функції незалежно, на основі власної оцінки 

фактів і відповідно до усвідомленого розуміння права, вільно від будь-якого 

зовнішнього впливу, спокус, тиску, погроз чи втручання, прямого чи 

непрямого, з будь-якого боку чи будь-якої причини. Він має бути незалежним 

від суспільства в цілому і від конкретних сторін спору, який вирішує. 

Звичайно, можна переконливо стверджувати, що у світі немає жодної держави, 

яка б імплементувала всі рекомендації. Існують лише держави, які впровадили 

ці принципи більшою мірою, ніж інші [91, с. 19]. Однак ознайомлення із 

зазначеними міжнародними стандартами дасть змогу зрозуміти, що Україна 

стоїть на самому початку шляху побудови справді незалежної судової влади і 

впровадження гарантій справедливого судочинства [88]. 

Так, ст. 10 Загальної декларації прав людини від 10.12.1948 визначає, що 

кожна людина, для визначення її прав і обов’язків і для встановлення 

обґрунтованості пред’явленого їй кримінального обвинувачення, має право, на 

основі повної рівності, на те, щоб її справа була розглянута прилюдно і з 
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додержанням усіх вимог справедливості незалежним і безстороннім судом 

[84]. 

Аналогічний принцип закладений і у ст. 14 Міжнародного пакту про 

громадянські і політичні права від 16.12.1966 [85], відповідно до якого всі 

особи є рівними перед судами і трибуналами. Кожен має право при розгляді 

будь-якого кримінального обвинувачення, пред’явленого йому, або при 

визначенні його права та обов’язків у будь-якому цивільному процесі на 

справедливий і публічний розгляд справи компетентним, незалежним і 

безстороннім судом, створеним на підставі закону. 

Відповідно до Основних принципів незалежності судових органів, 

затверджених резолюціями Генеральної Асамблеї ООН № 40/32 від 29 

листопада 1985 року та № 40/146 від 13 грудня 1985 року [88], закріплюються 

основні засади щодо побудови судових органів та організації праці суддів у 

аспектах незалежності судових органів, свободи слова та асоціацій суддів, 

основних вимог до їх кваліфікації, підбору та підготовки, умов служби, 

терміну повноважень, покарання, усунення від посади та звільнення, а також 

викладені основні вимоги щодо професійної таємниці та імунітету. 

Зокрема, у Основних принципах зазначається, що незалежність судових 

органів гарантується державою і закріплюється в конституції або законах 

кожної країни, кожна держава-член повинна надавати відповідні засоби, які 

давали б змогу судовим органам належним чином виконувати свої функції, 

судді володіють свободою організовувати асоціації суддів чи інші організації 

та вступати до них для захисту своїх інтересів, удосконалення професійної 

підготовки і збереження своєї судової незалежності. Особи, відібрані для 

судових посад, повинні мати високі моральні якості і здібності, а також 

відповідну обізнаність і кваліфікацію в галузі права. Будь-який метод підбору 

суддів мусить не допускати призначення суддів за неправомірними мотивами. 

Термін повноважень суддів, їх незалежність, безпеку, відповідну винагороду, 

умови служби, пенсії і вік виходу на пенсію повинні належним чином 

гарантуватися законом. Без шкоди для якоїсь дисциплінарної процедури чи 
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якогось права на апеляцію або компенсацію з боку держави відповідно до 

національних законів суддям слід користуватися особистим імунітетом від 

судового переслідування за фінансову шкоду, спричинену в результаті хибних 

дій чи упущень, які мали місце при здійсненні ними своїх судових функцій 

[88].  

Згідно з Рекомендаціями 44/162 від 15 грудня 1989 року, які прийняті 

резолюцією Економічної та Соціальної ради ООН 1989/60 та схвалені 

резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 44/162 від 15 грудня 1989 року, 

передбачено основні настанови щодо ефективного впровадження засад праці 

суддів, закладених у Основних принципах [88]. Зокрема, з метою ефективного 

впровадження Основних принципів зазначено, що жодний суддя не може бути 

призначений, обраний чи іншим чином залучений до виконання своїх 

обов’язків на умовах або з метою, що несумісні з Основними принципами 

незалежності судових органів [88]. Впроваджуючи Основні принципи, держава 

має звернути особливу увагу на необхідність надання певних ресурсів, 

потрібних для функціонування судової системи, враховуючи призначення 

достатньої для рівня завантаженості справами кількості суддів, забезпечення 

судів необхідним персоналом та обладнанням та надання суддям гідного рівня 

особистої безпеки, пенсійного забезпечення та заробітної плати [88]. 

Рекомендація 11 закріплює, що в рамках програми технічної співпраці ООН 

департамент Технічної співпраці і розвитку та ПРООН: 

a) допомагає урядам, на їх прохання, у встановленні та зміцненні 

ефективної та незалежної судової системи;  

b) надає урядам (в разі потреби) експертні послуги, а також надає 

послуги радників з судових питань на регіональному та міжрегіональному 

рівнях, щоб полегшити застосування та прийняття Основних принципів;  

c) заохочує дослідження щодо найбільш ефективних способів 

впровадження основних принципів, особливо щодо нових підходів в цій 

галузі;  
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d) сприяє проведенню національних та регіональних семінарів та 

різноманітних зустрічей на професійному чи непрофесійному рівнях щодо 

ролі суддів в суспільстві, необхідності їх незалежності та важливості 

впровадження Основних принципів для досягнення цих цілей;  

e) посилює підтримку регіональних та міжрегіональних дослідницьких 

та навчальних інститутів ООН з питань попередження злочинності чи 

кримінальної юстиції, а також інших органів в системі ООН, які причетні до 

імплементації Основних принципів [88]. 

Аналогічними принципами та положеннями щодо незалежності суддів та 

підвищених гарантій, які стосуються організації їхньої праці, також пронизані 

усі зазначені нами вище всесвітні міжнародно-правові акти. Зокрема, 

найбільшої уваги серед них заслуговують Монреальська універсальна 

декларація про незалежність правосуддя [88] та Бангалорські принципи 

поведінки судді [88]. 

Так, відповідно до Монреальської універсальної декларації про 

незалежність правосуддя [88], яка була прийнята на Першій світовій 

конференції по незалежності правосуддя у 1983 році у Монреалі, також 

сформульовані основні вимоги та стандарти міжнародної спільноти щодо 

організації праці суддів, а саме стосовно реалізації їхньої незалежності, 

особливостей кваліфікації, обрання на посаду та професійної підготовки, 

призначення на посаду, підвищення у посаді, переведення на іншу посаду, 

строку перебування на посаді, імунітетів та привілеїв суддів, критеріїв щодо їх 

несумісності, дисциплінарного покарання та звільнення судді, 

адміністративних та інших питань організації праці судді. 

Зокрема, щодо принципу незалежності відзначається, що ніяка сила не 

може бути застосована з метою втручання в судовий процес. Виконавчі органи 

не повинні контролювати судові органи через адміністрування судів. Вони не 

мають повноважень закривати або призупиняти діяльність судів. Судді як 

особи є вільними та зобов’язані приймати безсторонні рішення згідно з 

власною оцінкою фактів і знанням права, без будь-яких обмежень, впливів, 
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спонукання, примусів, погроз або втручання, прямого або непрямого, з будь-

якого боку і з будь-яких причин. У процесі прийняття рішень судді є 

незалежними від своїх колег по суду та вищих посадових осіб. Жодна 

ієрархічна структура суддівства і жодна різниця у ранзі чи класі суддів ніяким 

чином не можуть ставати на перешкоді праву судді на вільне винесення 

вироку [88]. 

Вимогу щодо критерію обрання судді на посаду Монреальська 

декларація [88] закріплює єдину, яка викладена таким чином: «Кандидати на 

посаду судді повинні бути чесними та здібними особами, які мають добру 

підготовку з права. Не існує єдиного правильного способу обрання суддів; 

єдиною вимогою є те, що спосіб обрання повинен гарантувати, що 

призначення суддів не здійснюється за нечесними мотивами» [88]. 

Підвищення судді на посаді базується на об’єктивній оцінці чесності 

кандидата та незалежності його рішень, професійної компетенції, досвіду, 

гуманності та підпорядкованості лише закону [88]. Важливим у Декларації є 

положення щодо особливостей матеріального та соціального забезпечення 

суддів, адже воно виступає частиною засад забезпечення їх незалежності та 

об’єктивності при відправленні правосуддя. Зокрема, відзначається, що строк 

перебування суддів на посаді, їхня незалежність, соціальні гарантії, адекватна 

оплата і умови праці гарантуються законом і не можуть змінюватися в бік 

зменшення. Протягом строку свого перебування на посаді судді отримують 

заробітну платню, після виходу на пенсію – пенсійне забезпечення. Річні 

ставки і розміри пенсії суддів повинні відповідати їх статусу, гідності та 

відповідальності посади і регулярно індексуватися у відповідності до інфляції. 

Виконавчі органи зобов’язані гарантувати охорону і фізичний захист суддів та 

членів їх сімей. Важливим є положення, яке відзначає, що призначення 

тимчасових суддів і призначення суддів на випробувальний строк не 

відповідає принципу незалежності суддів. Подібні форми призначення мають 

бути поступово усунені, якщо вони наразі існують [88]. 



89 

У Монреальській декларації також вперше чітко знайшли своє 

відображення вимоги щодо несумісності суддів: «Судді не можуть займатися 

комерційною діяльністю, за винятком випадків, які стосуються їх особистих 

інвестицій та приватної власності, не можуть виконувати обов’язки адвокатів 

чи займатися іншою юридичною практикою, не можуть займати посаду в 

несудових державних органах, за винятком очевидних випадків, коли 

поєднання цих функцій не загрожує незалежності суддів. Суддя не може 

слухати судову справу, якщо є об’єктивні побоювання, що він не зможе 

розглядати справу неупереджено або його участь у цій справі може 

спровокувати конфлікт інтересів, що несумісний з виконанням ним судових 

функцій» [88].  

Також вперше чітко знайшли своє відображення на міжнародному рівні 

положення щодо адміністративних питань роботи судових органів. Зазначена 

проблематика відображається у Монреальській декларації наступним чином: 

«Судді, або певний орган, більшість в якому складають судді, несуть повну 

відповідальність за адміністративну діяльність судів, включаючи нагляд та 

контроль за персоналом. Найвищим пріоритетом держави є забезпечення судів 

адекватними засобами для належного відправлення правосуддя, включаючи 

матеріальні засоби та приміщення, які створювали б відповідні умови для 

незалежної, гідної та ефективної роботи суддів, належний судовий та 

адміністративний персонал і достатній поточний бюджет. Бюджет суду 

складається компетентним уповноваженим органом у співпраці з суддями. 

Тільки судді мають відповідати за розподіл судових справ між окремими 

суддями або групами суддів згідно з законодавством або правилами суду. 

Голова може здійснювати нагляд над суддями тільки в межах 

адміністративних питань (питань управління судом)» [88]. 

У той час, як аналізовані нами вище міжнародно-правові акти містять в 

собі в основному правові вимоги щодо організації праці суддів, що 

адресуються державам-членам міжнародної спільноти стосовно забезпечення 

їхньої незалежної роботи, на міжнародно-правовому рівні існує якісно 
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відмінний правовий акт, що закріплює вимоги не до держави та суспільства по 

організації роботи суддів, а до самої особи судді та має на меті встановлення 

стандартів етичної поведінки суддів, адресованих суддям для використання в 

якості інструкції, а також судовим органам для використання в якості базових 

принципів регламентації поведінки суддів. Зазначеним міжнародним 

нормативно-правовим актом є Бангалорські принципи поведінки судді [88]. У 

них зазначається, що суддя виявляє та підтримує високі стандарти поведінки 

суддів з метою зміцнення суспільної довіри до судових органів, що має 

першочергове значення для підтримки незалежності судових органів. 

На нашу думку, Бангалорські принципи, що схвалені резолюцією 

Економічної та Соціальної ради ООН 27 липня 2006 року [88], є важливим та 

непересічним міжнародним документом, який регулює працю суддів, адже 

побудова незалежної та справедливої судової системи неможлива лише за 

принципом односторонніх вимог до держави та суспільства щодо 

забезпечення гідного рівня оплати праці суддів, їх адміністративного захисту з 

боку виконавчих органів держави, створення усіх можливих правових засобів 

у державі щодо забезпечення незалежності у прийнятті ними рішень. На нашу 

думку, зазначені вимоги до держави та суспільства щодо забезпечення 

відповідних гарантій для суддів повинні кореспондувати також і вимогам 

держави і суспільства до самих суддів, які мають виправдовувати наданий їм 

суспільством кредит довіри та здійснювати свою діяльність, виконуючи 

трудову функцію у відповідності до певних стандартів поведінки судді та 

відправлення правосуддя. Тому зупинимося детальніше на аналізі 

міжнародних принципів етичної поведінки судді. Бангалорські принципи 

поведінки судді [88] відображають шість показників, за якими здійснюється 

впровадження відповідного етичного принципу поведінки судді та його 

застосування на практиці. Першим показником є незалежність судових 

органів. Так, Бангалорські принципи визначають, що на виконання 

зазначеного принципу суддя повинен здійснювати свою судову функцію 

незалежно, виходячи виключно з оцінки фактів, відповідно до свідомого 
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розуміння права, незалежно від стороннього впливу, спонукання, тиску, 

погроз чи втручання, прямого чи опосередкованого, що здійснюється з будь-

якої сторони та з будь-якою метою. Він не тільки виключає будь-які 

взаємовідносини, що не відповідають посаді, чи втручання з боку органів 

законодавчої та виконавчої влади, але й робить це таким чином, щоб це було 

зрозуміло навіть сторонньому спостерігачу [88]. 

Другим показником є об’єктивність. Його реалізація відповідно до 

Бангалорських принципів означає, що при виконанні своїх обов’язків суддя 

вільний від будь-яких схильностей, упередженості чи забобонів. Перед 

розглядом справи суддя утримується від будь-яких коментарів, що могли б, 

виходячи з розумної оцінки ситуації, якимось чином вплинути на хід цієї 

справи чи поставити під сумнів справедливе ведення процесу, а також заявляє 

самовідвід від участі в розгляді справи в тому випадку, якщо для нього не є 

можливим винесення об’єктивного рішення по справі, або в тому випадку, 

коли у стороннього спостерігача могли б виникнути сумніви в 

неупередженості судді [88]. Бангалорські принципи наводять приклади 

можливих випадків, за яких можливе заявлення суддею самовідводу [88]. 

Наступним показником є чесність та непідкупність, який означає, що 

спосіб дій та поведінка судді мають підтримувати впевненість суспільства в 

чесності та непідкупності судових органів. Четвертим показником є 

дотримання етичних норм суддею. Зокрема, згідно з Бангалорськими 

принципами [88] суддя дотримується етичних норм, не допускаючи прояву 

некоректної поведінки при здійсненні будь-якої діяльності, що пов’язана з 

його посадою, в своїх особистих стосунках з адвокатами, що мають постійну 

практику в суді, де розглядає справи даний суддя, суддя уникає ситуацій, що 

могли б викликати обґрунтовану підозру чи створити видимість наявності у 

судді певних схильностей чи упередженого ставлення. Щоправда, судді, як і 

будь-якому громадянину, гарантується право вільного вираження думок, 

віросповідання, участі в зібраннях та асоціаціях, однак в процесі реалізації 

таких прав суддя завжди турбується про підтримку високого статусу посади 
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судді і не допускає дій, що не сумісні з неупередженістю і незалежністю 

судових органів [88]. 

Реалізовуючи у своїй суддівській практиці п’ятий показник – рівність, 

суддя має усвідомлювати і уявляти собі різнорідність суспільства та різницю, 

що витікає з багатьох джерел та включає, з поміж інших, расову 

приналежність, колір шкіри, стать, релігію, національне походження, касту, 

непрацездатність, вік, сімейний стан, сексуальну орієнтацію, соціально-

економічний стан та інші подібні причини («підстави, що не відносяться до 

справи»), проте виконувати судові функції належним чином, враховуючи 

інтереси всіх осіб [88]. 

Шостий показник – компетентність і старанність, означає, що суддя 

вживає розумні заходи для збереження та розширення своїх знань, 

удосконалення практичного досвіду та особистих якостей, необхідних для 

належного виконання ним своїх обов’язків. Суддя має бути в курсі 

відповідних змін до міжнародного законодавства, включаючи міжнародні 

конвенції та інші документи, що встановлюють норми, які діють у сфері прав 

людини, виконує всі свої обов’язки, включаючи винесення відкладених 

рішень, розумно, справедливо та з достатньою швидкістю [88]. 

Відповідно до Бангалорських принципів суддя підтримує порядок і 

дотримується етикету в ході всіх судових розглядів та поводить себе терпляче, 

гідно і ввічливо по відношенню до сторін судового засідання, присяжних, 

свідків, адвокатів та інших осіб, з якими суддя спілкується офіційно [88].  

Вважаємо, що такі високі вимоги до особи судді, його поведінки як під 

час здійснення ним своєї діяльності, так і у особистому (приватному) житті 

зумовлені особливістю тієї функції та ролі, яку суддя виконує у суспільстві. 

Саме судді виступають одними з тих осіб, які діють від імені держави, та у їх 

особі держава реалізує право кожного громадянина на справедливий, чесний 

та професійний суд, неупереджений розгляд судової справи і захист 

порушених прав кожного. Тому поведінка судді повинна бути показником 

дотримання етичних норм, високого рівня правосвідомості та правової 
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культури, він також зобов’язаний проявляти готовність об’єктивно та 

неупереджено підходити до розгляду кожної судової справи, запобігаючи 

виникненню конфлікту інтересів. 

Переходячи до аналізу наступного міжнародно-правового документа 

загальносвітового рівня – Загальної (універсальної) хартії суддів [88], слід 

відзначити, що у ній також закріплено аналогічні положення, основну увагу 

приділено принципу незалежності суддів та способам його забезпечення. 

Загальна (універсальна) хартія судді була ухвалена Центральною Радою 

Міжнародної Асоціації Суддів 17.11.1999 року у Тайбеї. Хартія містить як 

вимоги до держав-членів щодо забезпечення незалежності судді при 

здійсненні ним своєї діяльності, так і вимоги до самого судді. У ній, зокрема, 

відзначено, що суддя не повинен займатися будь-якою іншою діяльністю, 

публічною чи приватною, оплачуваною чи безоплатною, якщо вона не є 

повністю сумісною з його обов’язками та статусом судді, ефективно і старанно 

виконувати свої обов’язки без будь-яких невиправданих затримок. Інші органи 

державної влади мають забезпечувати судові органи необхідними засобами та 

обладнанням для чіткого та вдалого функціонування. Судові органи повинні 

мати можливість брати участь в такому забезпеченні, або їх думка повинна 

враховуватися при прийнятті рішень з цього приводу. Керівництво 

суддівським корпусом та процедура винесення дисциплінарних стягнень має 

бути організована таким чином, щоб не підривати незалежність суддів. Увага 

має звертатися тільки на об’єктивний розгляд справи по суті [88]. 

Міжнародна Асоціація Суддів створила також власну експертну комісію, 

яка підготувала відповідні висновки щодо реалізації основних 

проаналізованих нами вище міжнародних стандартів щодо організації праці 

судді на основі інформації, наданої країнами-учасниками Асоціації. 

Також загальносвітовим міжнародно-правовим документом, відповідно 

до якого також закріплено положення щодо праці суддів, є Пекінські тези 

стосовно принципів незалежності суддів юридичної асоціації країн азійського 

та тихоокеанського регіону (LAWASIA) [88]. Зазначені тези прийняті 
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провідними діячами в галузі правосуддя в LAWASIA, а також суддями з Азії 

та тихоокеанського регіону. 

Підсумувавши викладене, доцільно структурувати проаналізовану 

систему міжнародно-правових актів групи загальносвітових стандартів у сфері 

судоустрою і статусу суддів. Так, на нашу думку, слушну систематизацію 

наведеного правового масиву пропонує О.В. Саленко, яка виділяє: 

– правові акти, розроблені Організацією Об’єднаних Націй (ООН) – 

Україна є членом та засновником ООН, ООН заснована 24.10.1945 року та діє 

на основі Хартії Об’єднаних Націй;  

– документи Юридичної асоціації країн азійського та тихоокеанського 

регіону (LAWASIA);  

– акти Першої світової конференції з незалежності правосуддя;  

– акти Міжнародної асоціації суддів, зокрема, її першої експертної 

комісії (Міжнародна асоціація суддів заснована 1953 року в місті Зальцбург як 

професійна неполітична неурядова організація, що об’єднує національні 

асоціації суддів, вона має дорадчий статус при ООН та Раді Європи, Асоціація 

суддів України є членом Міжнародної асоціації суддів з 2011 року) [83, с. 266]. 

Надалі перейдемо до аналізу основних міжнародних документів, що 

регулюють працю суддів на європейському рівні. Так, відповідно до Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод від 4 вересня 1950 року [86] 

кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж 

розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом. 

Основоположними міжнародно-правовими документами європейського 

рівня, відповідно до яких закріплено європейські стандарти щодо праці суддів 

є Європейська хартія про закон «Про статус суддів» [87] та Рекомендація № 

(94) 12 «Незалежність, дієвість та роль суддів» [88]. Основна увага у 

зазначених документах також присвячена забезпеченню незалежності суддів 

та належного рівня соціального захисту і можливості здійснювати свої 

функції. У них, зокрема, зазначається, що незалежність суддів має бути 

гарантована. Всі рішення стосовно професійної кар’єри суддів повинні мати в 
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основі об’єктивні критерії; як обрання, так і кар’єра суддів повинні базуватись 

на заслугах, з урахуванням їхньої кваліфікації, чеснот, здібностей та 

результатів праці. Орган, який є уповноваженим приймати рішення щодо 

обрання та кар’єри суддів, повинен бути незалежним від уряду та 

адміністративних органів. Передбачено також і необхідність створення 

належних умов праці: надати в розпорядження суддів допоміжного персоналу 

та відповідного обладнання, зокрема, засобів для діловодства та зв’язку, з тим, 

щоб вони могли діяти ефективно та без невиправданих затримок, а також 

закріплено право суддів об’єднуватися у відповідні об’єднання для захисту 

своїх прав та інтересів. 

У Пояснювальній записці до Європейської хартії про закон «Про статус 

суддів» від 08-10 липня 1998 року [88] уточнено, роз’яснено та деталізовано 

окремі положення Європейської хартії про закон «Про статус суддів». У ній 

звертається уваго на необхідність імплементації міжнародних стандартів у 

сфері праці суддів до національних систем законодавства. Кандидати в судді 

мають добиратися та призначатися незалежним органом або комітетом. 

Хартією передбачено, що рівень оплати, на який судді мають право за 

виконання своїх професійних судових обов’язків, повинен бути таким, щоб 

захистити їх від тиску, спрямованого на те, щоб вплинути на їхні рішення чи 

судову поведінку взагалі та погіршити їхню незалежність та неупередженість. 

Рівень оплати праці одного судді може бути неоднаковим порівняно з оплатою 

іншого судді, бо він залежатиме від стажу, характеру обов’язків, які йому/їй 

буде доручено виконувати, а також важливості завдань, що покладаються на 

них. Проте такі завдання, що виправдовують вищий рівень оплати, мають 

оцінюватися на підставі прозорих критеріїв, з тим, щоб уникнути 

непорозумінь, які можуть виникати стосовно конкретно виконуваної роботи чи 

потреб, що виникатимуть [88]. 

У рамках європейського континенту діє також суддівське об’єднання, до 

складу якого входить Консультативна рада Європейських суддів, яка 

підготувала відповідні висновки щодо реалізації основних проаналізованих 
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нами вище європейських та всесвітніх стандартів стосовно організації праці 

судді на основі інформації, наданої країнами-учасниками об’єднання. 

Зазначені висновки містять аналітичну інформацію про застосування основних 

положень щодо праці суддів, їх практичної реалізації у конкретних 

національних правових системах. Зазначена інформація має інформаційно-

порівняльне значення при розумінні та впровадженні норм міжнародних 

документів стосовно судоустрою і статусу суддів у власній правовій системі з 

огляду на досвід впровадження таких норм у країнах європейського простору. 

Доцільно детальніше зупинитися на аналізі Рекомендацій Латімер Хаус 

щодо парламентаризму та незалежності суддівства в країнах загального права 

від 19 липня 1998 року [88], які прийняті на зустрічі представників 

парламентської асоціації, асоціації магістратів та суддів, асоціації адвокатів та 

освітньої юридичної асоціації країн загального права. У даному міжнародному 

документі увага знову приділяється ключовим питанням організації 

суддівської праці та її гарантій, таким як незалежність суддів, особливості 

їхнього призначення, фінансування, підвищення кваліфікації, притягнення до 

відповідальності. Зокрема, уваги заслуговує положення, відповідно до якого 

наголошується на необхідності прийняття кожною державою Кодексу 

суддівської етики. Також закріплюються норми щодо того, що культура освіти 

суддів має бути розвиненою. Розмір фінансування повинен забезпечити 

виконання суддями своїх функцій на найвищому рівні. Таке фінансування має 

бути закріплено на законодавчому рівні та захищати суддів від зменшення 

виплат. Адекватність заробітної плати та інших виплат, фінансова підтримка 

персоналу, матеріально-технічне забезпечення є вкрай необхідними умовами 

для нормального функціонування суддівства [88]. 

Європейською Асоціацією Суддів у 1993 році прийнято Європейський 

статут судді. У Статуті у концентрованому вигляді закріплено та 

продубльовано досліджені нами вище ключові міжнародні стандарти щодо 

діяльності судді, які визначають його незалежність та особливі гарантії 
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стосовно здійснюваної праці. Також відзначено, що статус судді має бути 

безпосередньо впроваджений у законодавство [88]. 

Крім того, Європейська Асоціація Суддів 27.09.2007 прийняла окрему 

Резолюцію стосовно ситуації в Україні в сфері дисциплінарної 

відповідальності суддів [88]. У ній було наголошено на наступні ключові 

питання. Для того щоб належним чином виконувати свої функції, суддя не 

може бути притягнений до дисциплінарної відповідальності за поданням 

держави чи незадоволеної сторони по справі, крім випадків, коли суддя 

визнаний винним за скоєння злочину або у разі, якщо його поведінка прямо 

суперечить встановленим професійним суддівським стандартам. Якщо це 

правило порушується, то суддя змушений виконувати свої обов’язки під 

постійною загрозою звинувачення, що може, принаймні підсвідомо, вплинути 

на його рішення. Той факт, що рішення судді може бути переглянуте, змінено 

чи відмінено апеляційною інстанцією не може виступати підставою для 

відкриття дисциплінарної справи щодо судді. Підстави для дисциплінарної 

відповідальності судді, зокрема підстави для його/її звільнення мають бути 

чітко встановлені законом. Дисциплінарні органи повинні мати чіткі підстави 

для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. Розгляд 

дисциплінарної справи повинен проводитися тільки незалежним трибуналом, 

який гарантуватиме всебічну реалізацію права на захист. ЄАС закликає 

компетентні органи України забезпечити загальне визнання стандартів 

суддівської незалежності та їх дотримання в будь-який час, а також 

недопустимість будь-яких дій, що поставить ці стандарти під загрозу [88]. 

Охарактеризувавши основні положення правового масиву європейських 

стандартів у сфері судоустрою і статусу суддів, вважаємо, що О.В. Саленко 

запропонувала слушну структуризацію досліджених нами міжнародних 

документів, відповідно до якої вони розподіляються на наступні групи: 

 – принципи та норми, закріплені в міжнародних документах, ухвалених 

під егідою Ради Європи (регіональна міжурядова організація 47 держав-членів 
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європейського простору, що заснована 05.05.1949 року Лондонською Угодою 

(нині – Статут Ради Європи), Україна стала членом Ради Європи у 1995 році;  

– загальновизнані міжнародні стандарти Європейського Союзу 

(створений відповідно до договору про Європейський Союз від 07.02.1992 

року, підписаного у м. Маастрихт та набув чинності з 01.11.1993 року – 

Маастрихтський договір); 

– акти та рекомендації Європейської асоціації суддів [83, с. 266]. 

Загалом усі норми та положення, що регулюють працю суддів на 

міжнародно-правовому рівні О.В. Саленко пропонує розподілити за їх 

ієрархією на наступні види:  

1) базові (універсальні) міжнародні стандарти, закріплені в 

основоположних документах, що визначають стандарти правової держави, в 

тому числі і щодо функціонування, ролі і статусу судової влади, гарантії 

незалежності суддів;  

2) галузеві міжнародні стандарти щодо праці суддів;  

3) міжнародні стандарти щодо праці суддів, втілені у практиці 

міжнародних юрисдикційних органів (практика Європейського суду з прав 

людини та прецеденти Суду Європейського Союзу) [83, с. 266]. 

Дослідивши міжнародно-правові стандарти щодо регулювання праці 

суддів, можна здійснити також і власну їхню систематизацію. Так, пропонуємо 

міжнародні стандарти щодо праці суддів розподілити на правові вимоги до 

суддів та гарантії щодо діяльності суддів. Деякі стандарти можна віднести як 

до вимог щодо особи, яка обіймає посаду судді, так і до гарантій діяльності 

судді, оскільки вони кореспондують один одному. Наприклад, незалежність 

судді виступає і як гарантія з боку держави, яка забезпечується визначеною 

законодавством незалежністю від інших органів державної влади у прийнятті 

рішень, відповідним рівнем матеріального забезпечення тощо, а також і як 

вимога до особи судді, що проявляється у його обов’язку приймати рішення 

незалежно від будь-яких зовнішніх впливів чи інтересів. 
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У свою чергу, міжнародні стандарти праці суддів, які закріплюють 

правові вимоги до судді, доцільно розподілити на:  

1) вимоги до особи судді (кандидат на посаду судді повинен мати високі 

моральні якості, відповідну кваліфікацію, юридичний стаж, пройти 

відповідний спеціальний конкурсний відбір);  

2) вимоги до діяльності судді, що також доречно поділити на: а) ті, що 

визначають професійні якості судді під час виконання своїх обов’язків 

(незалежність – обов’язок вирішувати справу виходячи з власної оцінки 

фактів, незалежність від суспільства, колег, сторін процесу, неупередженість, 

забезпечення рівності усіх учасників процесу, компетентність і старанність 

тощо); б) ті, що визначають морально-етичні норми поведінки судді (чесність і 

непідкупність, дотримання морально-етичних норм). 

Як відомо, європеїзація української правової системи розпочалася після 

здобуття Україною незалежності. Відтоді основною метою зовнішньої 

політики стала інтеграція в міжнародні політичні та економічні структури. 

Членство України в міжнародних організаціях, зокрема, в ООН і Раді Європи, 

ратифікація базових міжнародних документів є суттєвими зовнішніми 

факторами в запровадженні міжнародних правових стандартів до української 

правової системи та судової системи зокрема. Так, згідно зі ст.9 Конституції 

України чинні міжнародні договори, які належним чином ратифіковані, є 

частиною національного законодавства України. 

На даний час головними та юридично обов’язковими для України 

міжнародними документами, що утверджують право людини на справедливий 

суд, а також рівність усіх перед судом, є насамперед документи ООН, зокрема, 

Загальна декларація прав людини та Міжнародний пакт про громадянські і 

політичні права. Водночас із набуттям Україною членства в Раді Європи з 

моменту ратифікації Конвенції прав людини та основоположних свобод багато 

загальновизнаних норм і принципів, у тому числі і тих, що стосуються 

побудови судової системи, набули для України імперативного характеру. Крім 

того, рішення Європейського суду з прав людини стали обов’язковими для 
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виконання українською державою, а національні суди стали дедалі частіше у 

власних рішеннях посилатися на рішення Європейського суду з прав людини 

як на джерело права. 

Зазначені вище та інші документи є частиною національного 

законодавства України й підлягають безумовному дотриманню і виконанню. 

Попри те, що міжнародні стандарти у сфері праці суддів, розроблені під 

егідою Ради Європи, мають, як правило, рекомендаційний характер, держави-

члени Ради Європи вважають за необхідне враховувати їх положення в 

національному законодавстві та у практиці організації і забезпечення 

діяльності судової влади. Більше того, ст. 15 Статуту Ради Європи надає 

Комітету Міністрів Ради Європи право звертатися до урядів держав-членів 

Ради Європи із запитами про вжиття заходів на виконання ухвалених ним 

рекомендацій [92]. 

Так званим «молодим демократіям» (постсоціалістичним державам, які 

стали на шлях демократичного розвитку і досі не мають усталених 

демократичних традицій) варто широко застосовувати механізми наближення 

правової системи до європейських норм і стандартів. Вся історія участі 

України у різних міжнародних організаціях є сталим правовим процесом. 

Основною міжнародною організацією, в якій бажає набути членство Україна, є 

Європейський Союз. Тому О.М. Бірюков вважає, що запровадження стандартів 

Ради Європи у сфері демократії та забезпечення дотримання верховенства 

прав і свобод людини і громадянина слід розглядати як головний політичний 

пріоритет держави та ключовий механізм досягнення відповідності нашої 

держави насамперед політичним критеріям членства в Європейському Союзі, 

[93, с. 319]. 

Таким чином, міжнародні документи, прийняті під егідою Ради Європи, 

мають неабияке значення для України, оскільки в більшості з них враховані 

особливості «нових демократій». Отже, Україна, будуючи свою демократичну 

і правову державу, має можливість врахувати досвід розвинених демократій, 

скористатися їх консультативною і практичною допомогою. 
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Свої рекомендації щодо формування і забезпечення умов, необхідних 

для роботи національних судових систем, висловлює також Європейський 

Союз щодо країн, які прагнуть увійти до складу зазначеного наднаціонального 

об’єднання. Правовою основою відносин між Україною та Європейським 

Союзом є Угода про партнерство і співробітництво між Україною та 

Європейськими співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 1994 

року, яка набула чинності з березня 1998 року [94]. Цією Угодою 

започатковано співробітництво з широкого кола політичних, гуманітарних та 

торгівельно-економічних питань. На виконання цієї Угоди українською 

владою розроблено низку правових документів. 

На сьогодні відповідно до Закону України «Про Концепцію 

Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу» від 21.11.2002 № 228-IV [95] основною 

метою України в напрямі інтеграції до Європейського Союзу є адаптація 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу, зокрема, 

поетапне прийняття та впровадження нормативно-правових актів України, 

розроблених з урахуванням законодавства Європейського Союзу. Правова 

система України перебуває на стадії наближення та попередньої адаптації до 

правової системи Європейського Союзу й основним способом інтеграції тут 

має бути гармонізація законодавства. Вона потребує ґрунтовного аналізу 

нормативно-правових положень права Європейського Союзу, інших 

міжнародних організацій та загальносвітових міжнародних стандартів, у тому 

числі і щодо регулювання праці суддів. 

Таким чином, виходячи із досліджених особливостей правового 

регулювання праці суддів у міжнародно-правовому аспекті, можна відзначити, 

що на даний час існує достатньо розгалужена система закріплених 

міжнародних стандартів у даній сфері, які функціонують як на 

загальносвітовому рівні (ООН, Міжнародна Асоціація Суддів), так і на 

європейському рівні (Рада Європи, Європейська асоціація суддів). Зазначені 

міжнародно-правові акти містять актуальні та прогресивні програмні норми 
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щодо забезпечення незалежності суддів, захисту та реалізації їх трудових прав, 

які повинні знайти своє втілення у конкретних правових нормах національних 

правових систем, в тому числі і України. 

 

 

2.2 Досвід зарубіжних країн у регулюванні забезпечення і реалізації 

трудових прав суддів 

 

В основоположному міжнародно-правовому документі, який заклав 

первинні підвалини для подальшого розвитку та утвердження прав і свобод 

людини, розширення та уточнення їхнього переліку, дає витік усім галузям як 

міжнародного права, так і є фундаментальним міжнародно-правовим 

документом для побудови галузей національного права кожної країни –

Загальній декларації прав людини [84], у статті 10 зазначено, що кожна 

людина, для визначення її прав і обов’язків і для встановлення обґрунтованості 

пред’явленого їй кримінального обвинувачення має право на основі повної 

рівності на те, щоб її справа була розглянута прилюдно і з додержанням усіх 

вимог справедливості незалежним і безстороннім судом [84]. Наведена норма 

свідчить, що одним із першочергових завдань кожної держави є створення та 

забезпечення належного функціонування системи незалежних, неупереджених 

та об’єктивних судів. 

Так, відповідно в Основних принципів незалежності судових органів від 

29 листопада та 13 грудня 1985 року [88], Монреальської універсальної 

декларації про незалежність правосуддя 1983 року [88], Бангалорських 

принципів поведінки суддів [88], Європейської хартії про закон «Про статус 

суддів» від 08-10 липня 1998 року [87] тощо закріплені стандарти щодо 

кадрового забезпечення суддів, їх професійної діяльності, а також трудових 

прав та гарантій стосовно їх здійснення. 

Згідно з Рекомендаціями щодо ефективного впровадження основних 

принципів незалежності судових органів 44/162 від 15 грудня 1989 року всі 
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держави мають прийняти та впровадити Основні принципи незалежності 

судових органів у відповідності до правил до конституційного процесу країни 

та внутрішньої практики [88]. Проте, незважаючи на декларування такої 

норми, не всі держави однаковою мірою адаптували власне національне 

законодавство до вимог міжнародних стандартів щодо статусу суддів. 

Впровадження принципів незалежності судових органів, очевидно, має свою 

специфіку залежно від соціально-економічного становища в державі, 

політичного устрою, правової системи, а також рівня правої свідомості та 

правової культури суспільства. 

У контексті наведеного актуальним є вивчення зарубіжного досвіду у 

сфері забезпечення та реалізації трудових прав суддів з огляду на ефективність 

впровадження основоположних міжнародних стандартів у даній сфері та 

законодавчого вирішення питання щодо їх реалізації у кожній конкретній 

державі.  

Доцільно зауважити, що відповідно до вищенаведених міжнародно-

правових актів судді для захисту своїх трудових, професійних, соціальних та 

інших прав можуть об’єднуватися у суддівські об’єднання. На міжнародному 

рівні існує декілька суддівських об’єднань, зокрема, Консультативна рада 

європейських суддів та Міжнародна асоціація суддів. Зазначені суддівські 

об’єднання, дослідивши практичне впровадження основоположних принципів 

статусу судді та його трудової діяльності, визнаних у міжнародних 

документах, у державах, надали свої висновки, відповідно до яких частково 

висвітлено досвід країн світу щодо реалізації трудових прав суддів та 

здійснено порівняння окремих його аспектів. Так, наведені позиції викладені у 

Висновках першої експертної комісії Міжнародної асоціації суддів 

(«Відповідальність суддів», 1980 рік; «Адміністрація суду в контексті 

незалежності суддів», 1981 рік та ін.) [88], Висновку № 2 (2001) 

Консультативної ради європейських суддів для Комітету Міністрів Ради 

Європи про фінансування та управління судами для забезпечення 

ефективності судових органів і виконання статті 6 Конвенції про захист прав 
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людини і основоположних свобод, Висновку № 3 (2002) [88] Консультативної 

ради європейських суддів для Комітету Міністрів Ради Європи про принципи 

та правила, що регулюють професійну поведінку суддів, зокрема, етичні 

норми, несумісну з посадою поведінку та неупередженість від 19 листопада 

2002 року [88], Висновку № 10 Консультативної ради європейських суддів  

«Судова рада на службі суспільства» від 23 листопада 2007 року [88] та інших 

висновках. 

Так, аналізуючи Висновок Міжнародної асоціації суддів від 12-16 липня 

1987 року [88] та базуючись на доповідях країн-членів, Комісія виявила, що у 

способі призначення суддів на посаду між країнами-членами є концептуальні 

відмінності, наприклад, різниця між практикою Великої Британії та іншими 

країнами, що входять до Міжнародної асоціації суддів, в яких молода особа 

може зайняти найнижчу посаду судді, вона також зробила висновок про 

необхідність врахування того факту, що між країнами існують значні 

інституційні та культурологічні відмінності, які мають місце навіть всередині 

однієї країни, зокрема, між різними її регіонами, між сільською місцевістю та 

містами тощо. 

На підставі Висновку Міжнародної асоціації суддів 1988 року щодо 

призначення та соціального статусу суддів зроблено висновок, що в кожній 

країні існує власний спосіб вирішення цього питання. Деякі країни спираються 

на результати іспитів, проведених на конкурсній основі. Інші країни беруть до 

уваги практику роботи в адвокатурі або досвід стажування в суді (в якості 

учня судді чи стажера). В той же час деякі країни мають спеціалізовані учбові 

заклади, діяльність яких спрямована саме на підготовку судді. В ряді країн ці 

способи застосовуються одночасно, тобто кандидат проходить конкурсний 

відбір, а потім додатково навчається в спеціальній школі чи стажується в суді. 

В більшості країн є певний орган (уряд, комісія або рада), який вирішує 

питання призначення суддів за рекомендацією судових органів. У деяких 

країнах судді обираються народом або парламентом. Зокрема, так відбувається 

в більшості кантонів Швейцарії. Щодо заробітної плати, то в більшості країн 
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парламент та уряд вирішують це питання без консультацій з органами судової 

влади [88]. 

У Висновку № 1 (2001) Консультативної ради європейських суддів для 

Комітету Міністрів Ради Європи про стандарти незалежності судових органів 

та незмінюваність суддів [76] досліджено реалізацію Основних принципів 

незалежності судових органів від 29 листопада та 13 грудня 1985 року та 

інших основоположних міжнародних документів щодо регулювання праці 

суддів та зазначено, що обґрунтування судової незалежності, як це було 

сказано вище, є ключем до оцінки практичних висновків, тобто тих умов, які 

необхідні для забезпечення цієї незалежності, і шляхів її досягнення як на 

конституційному, так і на більш низьких правових рівнях, а також у 

повсякденній практиці окремих держав. У невеликій кількості країн 

конституційно закріплено прямий політичний вплив на процес призначення 

суддів. Там, де судді обираються (або ж населенням, як це здійснюється у 

Швейцарії на кантональному рівні, або парламентом Швейцарії на 

федеральному рівні; у Словенії і в Македонії, а також Німеччині відносно 

Федерального конституційного суду та Італії стосовно частини членів 

конституційного суду), без сумніву, переслідується мета надання судовій владі 

при здійсненні її функцій певної прямої демократичної основи. У тих 

випадках, коли існує який-небудь ризик того, що це відбудеться або може 

відбутися саме подібним чином, такий метод скоріше небезпечний, ніж 

ефективний. Навіть у тих випадках, коли існує окремий орган, що відповідає 

за процес призначення або підвищення суддів на посаді, на практиці 

політичний вплив не виключається. Так, наприклад, у Хорватії Вища судова 

рада, що складається з 11 членів (семи суддів, двох адвокатів і двох 

науковців), відповідає за таке призначення, але міністерство юстиції може 

запропонувати, щоб ці 11 членів обиралися палатою представників 

хорватського парламенту. У такому випадку  Вища судова рада повинна 

консультуватися стосовно будь-яких подібних призначень із комітетом із 

судових питань хорватського парламенту, що контролюється партією, яка на 
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цей момент формує уряд. І хоча в статті 4 переглянутої Конституції Хорватії 

говориться про принцип поділу влади, який включає «всі форми взаємного 

співробітництва й контролю відносно владних органів», що, фактично 

передбачає і політичний вплив на призначення суддів та їх просування по 

службі [76]. 

Існують розходження між країнами з кар’єрними суддями (у більшості 

країн континентального права) і тими країнами, де судді призначаються з кола 

досвідчених практиків (країни загального права: Кіпр, Мальта, Велика 

Британія Королівство, Данія тощо). У країнах з кар’єрними суддями 

призначення суддів вперше, як правило, залежить від об’єктивних успіхів при 

проходженні іспитів. У державах, де судді призначаються або можуть 

призначатися з кола досвідчених практиків, доцільність проведення іспитів 

представляється сумнівною, а основою призначення стануть скоріше 

практичні навички й консультації з іншими особами, які безпосередньо знають 

про досвід роботи даного кандидата [76]. 

Щодо підвищення суддів на посадах Консультативна рада європейських 

суддів робить наступні висновки. Критерії, відповідно до яких здійснюється 

таке підвищення, як правило, відсутні. Загальні критерії були опубліковані 

лордом-канцлером парламенту Великобританії, а виконавчі органи Шотландії 

опублікували консультативний документ. Критерії для підвищення суддів на 

посаді визначені в австрійському праві. Багато країн просто покладаються на 

моральний авторитет незалежних рад суддів, які відповідають за призначення 

або рекомендації при призначенні, як наприклад, на Кіпрі і в Естонії. У 

Фінляндії відповідний консультативний орган порівнює заслуги кандидатів і  

надає пропозиції щодо призначення, посилаючись на конкретні підстави. В 

Ісландії Комітет з відбору кандидатур також надає міністру юстиції письмову 

оцінку кандидатів на посади окружних суддів, а Верховний суд дає 

рекомендації відносно компетенції при призначенні до Верховного суду. 

Більшість європейських держав створили орган, незалежний від 

виконавчої та законодавчої влади, що відіграє або виняткову, або менш значну 
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роль відносно призначень і (де це існує) підвищення суддів на посаді. Така 

практика, наприклад, існує в Андоррі, Бельгії, Данії, Ірландію, Ісландії, Італії, 

на Кіпрі, в Литві, Македонії, Молдові, Нідерландах, Норвегії, Польщі, Румунії, 

Росії, Словаччині, Словенії, Туреччині, Фінляндії, Франції й Естонії. 

Відсутність подібного органа є слабким місцем у Чеській Республіці. На 

Мальті подібний орган існує, але як недолік можна відзначити, що 

консультації з органом, що приймає рішення про призначення, не мають 

обов’язкового характеру [76].  

У Висновку [76] щодо строку призначення на посаду судді чітко 

зазначається, що практика європейських країн, як правило, полягає в тому, 

щоб судді призначалися на повний робочий день до досягнення офіційного 

пенсійного віку. Такий підхід створює найменше проблем з огляду на 

незалежність. У деяких країнах призначення здійснюється на обмежений 

строк, наприклад, на 12 років у Федеральному Конституційному суді 

Німеччини. 

Відповідно до Висновку № 2 (2001) Консультативної ради європейських 

суддів для Комітету Міністрів Ради Європи про фінансування та управління 

судами для забезпечення ефективності судових органів і виконання статті 6 

Європейської конвенції з прав людини у більшості країн Міністерство юстиції 

займається як поданням бюджету судів, так і проведенням переговорів у 

зв’язку з цим з міністерством фінансів. У багатьох країнах попередньо самі 

суди складають свої пропозиції, які направляються безпосередньо або 

опосередковано в Міністерство юстиції. Однак у деяких випадках суди 

представляють свої бюджетні пропозиції прямо Міністерству фінансів. Це, 

наприклад, здійснюють Верховні суди Естонії та Словаччини стосовно їхніх 

власних бюджетів, а також Верховні суди Кіпру та Словенії щодо судів всіх 

рівнів [96]. У Швейцарії Федеральний Верховний суд має право представляти 

свій власний бюджет (схвалений його Адміністративною комісією, що 

складається із трьох суддів) Федеральному парламенту, а голова та 

генеральний секретар Верховного суду мають право захисту свого бюджету 
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під час виступу в парламенті [96]. У Литві рішенням Конституційного суду від 

21 грудня 1999 року встановлений принцип, відповідно до якого кожний суд 

має право на власний бюджет, що заноситься окремим рядком у державний 

бюджет, який затверджується парламентом [96]. 

Вартими уваги є також наступні висновки Консультативної ради 

європейських суддів: № 3 (2002) для Комітету Міністрів Ради Європи щодо 

принципів та правил, які регулюють професійну поведінку суддів, зокрема, 

питання етики, несумісної поведінки та безсторонності [88], № 4 (2003) для  

Комітету Міністрів Ради Європи щодо належної підготовки та підвищення 

кваліфікації суддів на національному та європейському рівнях [97], № 6 (2004) 

для Комітету Міністрів Ради Європи щодо справедливого суду в розумний 

строк та ролі судді в судових процесах з урахуванням альтернативних засобів 

вирішення спорів [98], № 7 (2005) для Комітету Міністрів Ради Європи з 

питання «Правосуддя і суспільство» [99], № 11 (2008) для Комітету Міністрів 

Ради Європи щодо якості судових рішень [100], № 13 (2010) для Комітету 

Міністрів Ради Європи щодо ролі суддів у виконанні судових рішень [101],              

№ 15 (2012) для Комітету Міністрів Ради Європи щодо спеціалізації суддів 

[102], № 17 (2014) щодо оцінювання діяльності суддів, якості правосуддя і 

поваги до незалежності судової влади [103], № 18 (2015) щодо позиції судової 

влади та її взаємовідносин з іншими гілками влади в умовах сучасної 

демократії [104]. 

У Висновку Консультативної ради європейських суддів № 3 (2002) щодо 

принципів та правил, які регулюють професійну поведінку суддів, зокрема, 

питання етики, несумісної поведінки та безсторонності [88] відзначено, що 

повноваження, надані суддям, тісно пов’язані з цінностями правосуддя, 

справедливості та свободи. Стандарти поведінки, що застосовуються до 

суддів, випливають із цих цінностей і є передумовами довіри до відправлення 

правосуддя. Оскільки чіткий та вичерпний перелік дій судді, які прийнято 

вважати етичною поведінкою та такою поведінкою, що відповідає правовим 

приписам сформулювати неможливо з огляду на багатоплановість суспільних 
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проявів та різних ситуацій, що можуть виникати, то виникає необхідність 

прийняття Кодексів суддівської етики. Зокрема, зазначено, що судові традиції 

континентальної Європи міцно підтримують ідею кодифікації. У кількох 

країнах уже прийнято кодекси поведінки в публічному секторі (поліція), у 

сфері регульованих законодавством професій (адвокати, лікарі) та в 

приватному секторі (преса). На прикладі США кодекси етики для суддів також 

нещодавно були введені в інших країнах, особливо східноєвропейських. 

Найдавнішим є італійський «Кодекс етики», який був прийнятий 07 травня 

1994 року Асоціацією суддів Італії – професійною організацією судової 

системи. Термін «кодекс» є недоречним для нього, оскільки він складається з 

14 статей, які повністю стосуються поведінки суддів (у тому числі голів судів) 

та охоплюють також поведінку прокурорів. Зрозуміло, що Кодекс не містить 

правил щодо дисциплінарної або кримінальної відповідальності, а є 

інструментом саморегулювання, створеним самою судовою владою. У статті 1 

викладено загальний принцип етики: «У соціальному житті суддя повинен 

поводитися та пристойно і з гідністю, залишатися уважним до суспільних 

інтересів. У межах своїх функцій та в кожній професійній дії він зобов’язаний 

керуватися такими критеріями як відсутність персонального інтересу, 

незалежність та безсторонність». В інших країнах, зокрема Естонії, Литві, 

Україні, Молдові, Словенії, Чеській Республіці та Словаччині, діють «кодекси 

суддівської етики» або «принципи поведінки», які прийняті представницькими 

зборами суддів та відрізняються від дисциплінарних правил. Кодекси 

поведінки мають деякі важливі переваги: по-перше, вони допомагають суддям 

вирішувати питання професійної етики, надаючи їм автономність у прийнятті 

рішень та гарантуючи їм незалежність від інших органів влади; по-друге, вони 

інформують громадськість про стандарти поведінки, які слід очікувати від 

суддів; по-третє, такі кодекси є публічним підтвердженням того, що 

правосуддя відправляється незалежно та безсторонньо. Проте кодекси 

професійної поведінки також викликають низку проблем. Наприклад, може 

створитися враження, що вони містять усі правила поведінки і вичерпний 
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перелік заборон, а значить дії, які не входять до даного переліку, є 

допустимими. У кодексах досить часто спрощуються ситуації, стандарти 

поведінки встановлюються безстроково, хоча у дійсності вони повинні 

змінюватися відповідно до особливостей розвитку суспільства. 

Консультативна рада європейських суддів пропонує розробляти та вести мову 

про «перелік стандартів професійної поведінки», а не про кодекс [88]. 

Цікавими є пропозиції Консультативної ради європейських суддів, 

наведені у другій частині Висновку щодо практики застосування заходів 

юридичної відповідальності суддів у різних країнах. Так, судді, які у процесі 

своєї діяльності на посаді вчиняють те, що за будь-яких обставин 

кваліфікується як кримінальне правопорушення, наприклад, отримання хабара, 

не можуть користуватися імунітетом стосовно звичайного кримінального 

процесу. В деяких країнах навіть ті порушення суддів, за якими стоять добрі 

наміри, можуть розглядатися як злочини. Так, наприклад, судді у Швеції та 

Австрії (подібно до публічних посадовців) можуть бути покарані штрафом у 

деяких випадках крайньої необережності, наприклад за надто тривале 

утримання у в’язниці [88]. 

Відповідно до Висновку Консультативної ради європейських суддів № 3 

(2002) [88] судді повинні бути повністю звільненими від відповідальності 

стосовно претензій, які пред’являються їм у зв’язку з добросовісним 

здійсненням службових функцій. Проте, існують європейські країни, у яких 

судді можуть бути притягнуті до цивільної відповідальності за прийняття 

рішень з грубим порушенням або за інші грубі порушення за ініціативою 

держави після того, як потерпіла сторона отримала право на компенсацію від 

держави. Так, наприклад, згідно з Висновком Консультативної ради 

європейських суддів № 3 (2002) [88] у Чеській Республіці держава може бути 

притягнутою до відповідальності за шкоду, завдану неправомірним рішенням 

судді або неправомірними суддівськими діями, але при цьому має право 

регресу до судді після того, як було встановлено факт проступку судді у 

кримінальному або дисциплінарному провадженні. Щодо дисциплінарної 
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відповідальності, зауважено, що  для відкриття дисциплінарного провадження 

порушення має бути серйозним та кричущим [88]. Проте деякі країни, 

намагаючись регулювати або реалізувати професійні стандарти, створили 

окремі системи. У Словенії недотримання таких стандартів може призвести до 

відповідальності перед «судом честі», що існує в рамках Асоціації суддів, 

замість відповідальності перед дисциплінарним органом суддів. У Чеській 

Республіці у разі серйозного порушення правил професійної поведінки суддю 

може бути виключено із Спілки суддів, яка є розробником цих принципів [88].  

У Висновку Консультативної ради європейських суддів № 4 (2003) для 

Комітету Міністрів Ради Європи щодо належної підготовки та підвищення 

кваліфікації суддів на національному та європейському рівнях [97] 

зазначається, що серед європейських країн існують великі відмінності щодо 

початкової підготовки та підвищення кваліфікації суддів. Ці відмінності 

можуть частково стосуватися характерних ознак різних судових систем, але в 

багатьох аспектах вони не виглядають як неминучі або необхідні. У деяких 

країнах пропонується тривале формальне навчання в спеціалізованих закладах, 

після якого проводиться подальша інтенсивна підготовка. Інші передбачають 

своєрідне стажування під наглядом досвідченого судді, який ділиться своїми 

знаннями та надає професійні поради на конкретних практичних прикладах, 

показуючи, який підхід слід обрати, уникаючи дидактизму. Країни загального 

права значною мірою покладаються на тривалий професійний досвід 

переважно юристів. Поряд з цим у світі існує значна кількість країн, в яких 

підготовка є тією чи іншою мірою організованою та обов’язковою. Тому 

Консультативна рада європейських суддів рекомендує, щоб у кожній країні 

законодавство про статус суддів передбачало підготовку суддів. Крім того, 

відкриття кордонів означає, що майбутнім суддям слід мати на увазі, що вони 

є європейськими суддями, та бути більш обізнаними з європейськими 

питаннями [97]. 

Відповідно до Висновку № 6 (2004) для Комітету Міністрів Ради Європи 

щодо справедливого суду в розумний строк та ролі судді в судових процесах з 
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урахуванням альтернативних засобів вирішення спорів [98] протягом багатьох 

років Рада Європи постійно демонструвала стурбованість щодо покращення 

доступу людей до правосуддя. Це відображено в її різних резолюціях та 

рекомендаціях з питань надання правової допомоги, спрощення процедур, 

зменшення вартості судового провадження, використання нових технологій, 

зменшення завантаженості суддів та альтернативних засобів врегулювання 

спорів. Держава повинна організувати систему правової допомоги з тим, щоб 

надати можливість кожному мати доступ до правосуддя. Консультативна рада 

європейських суддів підтримує запровадження спрощених та 

стандартизованих форм юридичних документів, необхідних для початку і 

перебігу судового провадження. Вона рекомендує розроблення освітніх 

програм, які передбачають, у тому числі, і опис судової системи та проведення 

ознайомчих відвідувань судів. Суди самі повинні брати участь у поширенні 

такої інформації, особливо якщо вони мають служби із зв’язків з 

громадськістю. Одними з найефективніших засобів поширення інформації є 

Інтернет-сайти, які мають деякі суди. Консультативна рада європейських 

суддів відзначає, що в певних державах участь юриста у судовому процесі не є 

необхідною. Інші держави передбачають відмінності залежно від розміру 

фінансових інтересів і характеру спору або судового провадження. Право 

сторони захищати свою справу в суді особисто або через представника на свій 

вибір особливо підходить для спрощених судових процедур, судових справ 

незначного фінансового значення і справ, що стосуються прав споживачів [98]. 

Висновок № 7 (2005) для Комітету Міністрів Ради Європи з питання 

«Правосуддя і суспільство» [99] являє собою відповідне продовження думки 

про необхідність удосконалення форм діяльності судових органів на підставі 

вивчення практики зарубіжного досвіду такої діяльності. Так, Консультативна 

рада європейських суддів відзначила, що суди є та сприймаються широким 

загалом як належний форум для встановлення юридичних прав і обов’язків та 

вирішення пов’язаних з цим спорів. Суспільство ставиться з повагою та має 

довіру до спроможності судів здійснювати таку функцію. Однак розуміння 
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ролі судової влади в демократичних країнах Європи (особливо розуміння того, 

що обов’язком судді є справедливе та безстороннє застосування закону 

незалежно від можливих соціальних або політичних тисків) значно 

відрізняється в  залежності від конкретних соціально-економічних умов. 

Першим шляхом до того, щоб зробити суди доступнішими, є вжиття заходів 

загального характеру, спрямованих на інформування громадськості про 

діяльність судів. Консультативна рада європейських суддів заявила в загальній 

формі про те, що самі суди повинні брати участь у поширенні інформації про 

доступ до правосуддя (через періодичні звіти, друковані пам’ятки для 

громадян, Інтернет, інформаційні офіси тощо) [99]. 

Висновок № 11 (2008) для Комітету Міністрів Ради Європи щодо якості 

судових рішень [100] закріплює положення, що звіт, підготовлений на підставі 

відповідей членів Консультативної ради європейських суддів на запитання 

опитувальної анкети, свідчить про те, що в країнах існує велика кількість 

різноманітних підходів до оцінювання та поліпшення якості судових рішень. У 

звіті також наголошується, що хоча процедури оцінювання якості залежать від 

конкретних традицій кожної правової системи, проте усі країни однаковою 

мірою прагнуть продовжувати покращувати умови, у яких судді приймають 

рішення. Якість судового рішення залежить не тільки від окремого судді, а й 

від низки змінних величин, зовнішніх по відношенню до процесу відправлення 

правосуддя, таких як якість законодавства, адекватність ресурсів, наданих 

системі правосуддя, та якість юридичної освіти. Суддівські рішення в 

основному ґрунтуються на законах, прийнятих законодавчими органами, або 

на законах та принципах, встановлених судовим прецедентом, якщо це країни 

загального права. Ці джерела права не тільки визначають, які права мають 

користувачі системи правосуддя та яка поведінка карається кримінальним 

законом, а й визначають процедури прийняття судових рішень. Таким чином, 

вибір, зроблений законодавчими органами, впливає на тип та обсяг справ, що 

надходять до суду, та на порядок їх розгляду [100]. 
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Відповідно до Висновку № 13 (2010) для Комітету Міністрів Ради 

Європи щодо ролі суддів у виконанні судових рішень у деяких державах-

членах суддя здійснює за посадою нагляд за умовами перебування у в’язницях. 

В інших державах-членах суддя не може за посадою отримати юрисдикцію в 

цьому питанні. Яка б система не діяла, законодавство кожної держави-члена 

має дозволити засудженому, його адвокату, а також стороні обвинувачення 

вимагати розгляду справи суддею, якщо умови тримання під вартою 

порушують основоположні права, гарантовані статтями 3 і 8 ЄКПЛ. Це 

законодавство має також передбачати механізми, які б дозволяли самостійним 

адміністративним органам здійснювати контроль за умовами тримання у 

в’язницях і передавати, у разі необхідності, справи до суду [101]. 

Досить важливе питання щодо організації професійної діяльності судді 

регламентує Висновок № 15 (2012) для Комітету Міністрів Ради Європи щодо 

спеціалізації суддів. У ньому зазначається, що спеціалізованим є суддя, який 

працює з обмеженою сферою права (кримінальне, сімейне, економічне, 

фінансове тощо) або розглядає справи, що стосуються окремих ситуацій, які 

виникають в окремих сферах [105]. 

У Висновку зазначається, що за результатами опитування країн-

учасниць випливає, що спеціалізовані судді або суди є усталеним явищем. 

Така спеціалізація існує і набула багатьох різновидів, включаючи заснування 

спеціалізованих палат у вже існуючих судах або створення окремих 

спеціалізованих судів. Так, в опитувальній анкеті Консультативної ради 

європейських суддів були визначені наступні спеціалізації в багатьох 

європейських країнах: сімейні суди, суди з розгляду справ неповнолітніх, 

адміністративні суди/ради держави, імміграційні суди/суди стосовно біженців, 

рахункові суди, військові суди, трудові/соціальні суди, суди з розгляду 

сільськогосподарських договорів, суди з захисту прав споживачів, суди з 

розгляду дрібних позовів, суди з розгляду заповітів і спадкових питань, суди з 

розгляду питань, пов’язаних з патентами, копірайтами, торговими марками, 

господарські суди, суди з розгляду справ про банкрутство, арбітражні суди, 
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суди з розгляду тяжких злочинів, суди з нагляду за кримінальним 

провадженням, суди з нагляду за виконанням вироків тощо [105].  

Законодавство Європейського Союзу обумовлює створення 

спеціалізованих палат чи судів у таких специфічних сферах права як торгові 

марки Європейського Союзу (Союз з розгляду справ про торгові марки ЄС,             

ст. 90 Правил ЄС № 40/94 щодо торгових марок Європейського Союзу, 

прийнятих Радою 20.12.1993 року) та промислові зразки Європейського Союзу 

(ст. 80 Правил ЄС щодо промислових зразків ЄС № 6/2022, затверджених 

Радою 12.12.2001 року). 

Консультативна рада європейських суддів вважає, що спеціалізація, а 

саме зосередження матеріалів справ у руках обраної групи спеціалізованих 

судів, може сприяти єдності в судових рішеннях та юридичній однозначності. 

Спеціалізація за рахунок більшої компетентності в означеній сфері права може 

сприяти покращенню ефективності та оперативності розгляду справ, беручи до 

уваги постійно зростаючу кількість справ. Проте спеціалізація ні в якому разі 

не може бути перепоною для забезпечення вимог стосовно якості судових 

рішень, які повинен враховувати кожен суддя (справедливість, безсторонність, 

незалежність, об’єктивність). Поряд з тим, що спеціалізовані суди мають 

забезпечуватися належними кадровими, адміністративними та матеріальними 

ресурсами, необхідними для забезпечення їхньої діяльності, це не повинно 

шкодити іншим судам, які мають право на однакові умови стосовно 

зазначених ресурсів [105]. 

Виходячи з Висновку № 18 (2015) щодо позиції судової влади та її 

взаємовідносин з іншими гілками влади в умовах сучасної демократії [104], 

КРЄС зазначає, що за останні десятиліття відносини між трьома гілками 

державної влади (законодавчою, виконавчою та судовою) змінилися. 

Виконавча й законодавча гілки влади стали більш взаємозалежними. 

Повноваження законодавчої влади щодо притягнення виконавчої влади до 

відповідальності було ослаблено. Разом з тим і роль судової влади зазнала 

змін. Суттєво зросла кількість справ, що надходять до судів, а також 
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законодавчих актів, які вони повинні застосовувати. Зокрема, з розвитком 

виконавчої влади її дії все частіше стають предметом оскарження в судовому 

порядку, а це, в свою чергу, призводить до того, що ступінь участі судової 

влади в перевірці виконавчої влади піддається сумніву. Почастішали випадки 

оскарження законодавчих повноважень та актів у судах. У результаті цього 

судовій владі все частіше доводиться оцінювати дії двох інших гілок влади, а 

деколи й обмежувати їх [104]. 

У деяких державах-членах виконавча влада має значний вплив на 

адміністрування судової влади, ставлячи таким чином під питання 

інституційну незалежність судової влади та незалежність одноосібних суддів. 

Економічні кризи та хронічне недостатнє фінансування судової системи в 

деяких державах-членах гостро ставлять питання бюджетної відповідальності 

законодавчої влади перед судовою владою. Відсутність законодавства чи його 

швидка зміна можуть суперечити принципу правової визначеності. 

Тому за таких умов Консультативна рада європейських суддів приходить 

до висновку, що з метою забезпечення поваги до судової гілки влади, її 

незалежності та легітимності необхідно дотриматися наступних положень. 

Судова влада повинна бути незалежною, щоб виконувати свою конституційну 

роль відносно інших гілок влади, суспільства в цілому, а також сторін у 

кожній конкретній справі. Легітимність судової влади та окремих суддів 

надається насамперед конституцією кожної з держав-членів, які є 

демократичними та керуються принципом верховенства права. Така 

конституційна легітимність судової влади підтверджується довірою 

громадськості й повагою до судів. Довіру й повагу потрібно постійно 

завойовувати і зберігати за допомогою відмінної роботи судів на основі 

найвищих стандартів. Це те, що Консультативна рада європейських суддів 

називає «функціональною легітимністю». Судова влада повинна постійно 

демонструвати свою компетенцію, прозорість та справедливість діяльності, що 

виражається у її «підзвітності». Апеляційне оскарження – це єдиний спосіб, за 

допомогою якого може бути скасовано чи змінено постановлене судове 
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рішення єдиний спосіб, а також ефективний засіб примушування суддів діяти 

добросовісно, відповідати за свої рішення. Консультативна рада європейських 

суддів назвала це явище «підзвітністю судової влади». Окрім того, судді є 

підзвітними, працюючи прозоро, проводячи відкриті слухання і приймаючи 

обґрунтовані рішення, взаємодіючи з громадськістю та іншими гілками 

державної влади. Консультативна рада європейських суддів назвала цю форму 

підзвітності «роз’яснювальною підзвітністю». У досліджуваному Висновку 

акцентується увага і на тому, що суддя, який причетний до неправомірних дій 

досить серйозного характеру, повинен бути притягнутим до суворої 

відповідальності, наприклад, шляхом застосування дисциплінарних процедур 

або навіть кримінального права. Консультативна рада європейських суддів 

назвала це «каральною підзвітністю». У будь-якому разі необхідно бути 

обережним, щоб зберегти незалежність судової влади [104].  

Що стосується відносин між трьома гілками державної влади, то судді, 

як і всі інші громадяни, мають право на участь у публічних дебатах, за умови, 

що це узгоджується зі збереженням їх незалежності та неупередженості. 

Аналіз і критику однієї гілки влади іншими потрібно здійснювати в атмосфері 

взаємоповаги. Незбалансовані критичні коментарі політиків є 

безвідповідальними і можуть викликати серйозні проблеми. Суспільство в 

цілому повинно вважати хронічне недофінансування системи судочинства 

неприпустимим втручанням у конституційну роль судової влади, оскільки 

воно підриває основи демократичного суспільства, яке керується 

верховенством права [104]. 

Доцільно також розкрити і зміст Висновку № 17 (2014) від 24.10.2014 

року [103], відповідно до якого наведено узагальнення досвіду зарубіжних 

країн щодо оцінювання суддів та впливу такого оцінювання на їхню 

винагороду. Більшість іноземних країн оцінюють суддів переважно 

формальним чином (Албанія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, 

Хорватія, Кіпр, Естонія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, 

Молдова, Монако, Нідерланди, Польща, Румунія, Словенія, Іспанія, 
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Македонія, Туреччина). Естонія, як і Україна, проводить оцінювання суддів 

лише у випадку їх призначення на посаду безстроково. Дев’ять держав-членів 

(Чеська Республіка, Данія, Фінляндія, Ісландія, Люксембург, Норвегія, 

Швеція, Швейцарія, Велика Британія) заявили, що не використовують 

формальну систему індивідуального оцінювання. Проте Швеція використовує 

певні інструменти оцінювання для того, щоб визначити невелику частину 

заробітної плати судді відповідно до його продуктивності. 

Розкривши досвід зарубіжних країн щодо регулювання і забезпечення 

трудових прав суддів, можна відзначити, що реалізація загальноприйнятих 

міжнародних стандартів у даній сфері правового регулювання у кожній країні 

здійснюється по-різному. 

Вирішення того чи іншого питання щодо організації праці судді, захисту 

його трудових прав залежить від особливостей історичного та політичного 

розвитку окремої держави, її економічного становища, відповідних 

культурних традицій, особливостей державного устрою. Зарубіжний досвід у 

досліджуваній нами сфері накопичується та систематизується відповідними 

міжнародними суддівським об’єднаннями у контексті забезпечення основного 

принципу організації діяльності суддів – незалежності, та може бути 

розподілена за наступними ключовими модулями:  

1) забезпечення законодавчої незалежності судової влади та судді 

зокрема (Міжнародна асоціація суддів та Консультативна рада європейських 

суддів, узагальнюючи досвід зарубіжних країн, попри наявність значної 

кількості держав, які реалізували дану вимогу, наполягають на обов’язковому 

запровадженні основних міжнародних стандартів захисту трудових прав 

суддів на рівні конституції кожної держави, а також прийняття спеціальних 

законів, відповідно до яких будуть закріплені чіткі трудові права судді, а 

також гарантії їх реалізації);  

2) забезпечення організаційної незалежності судової влади та суддів 

зокрема. Зазначений модуль можна також розподілити на наступні підпункти: 

а) особливості обрання судді (міжнародні суддівські об’єднання, попри 
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відсутність єдиної світової практики щодо обрання чи призначення на посаду 

судді, наголошують на основній ознаці, що має бути притаманна органу чи 

особі, яка обирає чи призначає суддю – зазначений орган чи особи повинні 

бути незалежними від судової гілки влади, а також не перебувати у будь-якій 

підпорядкованості чи підзвітності відносно іншої гілки державної влади. 

Даний принцип дозволить забезпечити реальну об’єктивність при обранні чи 

призначенні судді, а також в подальшому гарантувати його незалежність та 

відсутність будь-яких зобов’язань при прийнятті рішення); б) особливості 

фінансування судів (міжнародні суддівські об’єднання, незважаючи на 

відсутність єдиної світової практики у зазначеній сфері, наголошують на 

переважних тенденціях, які спостерігаються у деяких європейських країнах 

щодо того, що участь у формуванні бюджету судової гілки влади мають брати 

безпосередньо самі судді або суддівські об’єднання. Саме таку практику 

пропонується запровадити як зразкову); в) особливості підвищення суддів на 

посаді та переведення їх на іншу посаду. Звертаємо увагу, що критерії щодо 

характеристик судді, які є підставою для його підвищення на посаді чітко не 

закріплені у більшості країн, проте міжнародні суддівські об’єднання 

рекомендують уніфікувати дану проблематику та розробити єдині вимоги до 

судді, які сприяють підвищенню його на посаді з метою прозорості його 

діяльності та гарантування реалізації його трудового права на кар’єрне 

зростання; г) особливості відповідальності судді (виходячи із зарубіжного 

досвіду, основною вимогою у даному питанні (до цієї думки також схиляються 

і міжнародні суддівські об’єднання) є такий підхід до суддівської 

відповідальності, за якого буде забезпечено його незалежність та усунуто 

будь-яку можливість загрози такій незалежності за допомогою маніпуляцій з 

можливою загрозою відповідальності судді. За загальним принципом позови у 

зв’язку з затягуванням розгляду судової справи чи неналежного її результату 

пред’являються до держави. Відповідальність за прийняття неправосудного 

рішення полягає у його скасуванні апеляційною інстанцією. Особисто суддя 

може і повинен нести відповідальність за тяжкі злочини у випадку наявності їх 
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переконливих ознак); ґ) матеріальне забезпечення (майже у кожному висновку 

міжнародних суддівських об’єднань значна увага приділяється саме 

необхідності належного рівня матеріального забезпечення судді як однієї з 

основних гарантій його незалежності та захисту його трудових прав. Як 

свідчить зарубіжний досвід, в усіх країнах нагальною є проблема належного 

забезпечення суддів технічними засобами, приміщеннями, обладнанням, 

кадровими ресурсами, а також заробітною платою і іншими матеріальними 

ресурсами, яка вирішується однією із перших у кожній державі); д) організація 

роботи судді та нормування його робочого часу (більшість зарубіжних країн з 

метою належної організації діяльності судів, забезпечення трудових прав 

суддів практикують створення спеціалізованих судів чи відповідних палат. 

Крім того, щодо організації процесу трудової діяльності зарубіжні країни 

активно шукають способи визначення критеріїв завантаженості справами 

кожного конкретного судді, а також способи максимальної оптимізації 

трудового процесу та оптимальної завантаженості кожного судді з огляду на 

специфіку справ, його відповідні професійні якості та вимоги законодавства 

щодо розумних строків розгляду судових справ); е) етика поведінки судді (у 

більшості висновків міжнародних суддівських об’єднань значна увага 

приділяється також моральним правилам, яким повинен підпорядковуватися 

суддя, а також їх переліку та особливостям у кожній країні. Дані вимоги 

зводяться до того, що суддя повинен бути зразком неупередженості та 

об’єктивності, а також зразком гідної поведінки. Проте, зважаючи на 

оціночний характер названих понять, міжнародні суддівські об’єднання 

надали рекомендацію щодо обов’язковості розроблення та прийняття у кожній 

країні кодексів суддівської етики з чітким переліком відповідних етичних 

вимог до поведінки суддів. Зазначене дозволить захистити суддю від 

можливих розширених тлумачень поняття «етика поведінки судді» та від 

випадків безпідставної дисциплінарної відповідальності). 

Здійснивши таке підсумування щодо висновків суддівських об’єднань 

стосовно зарубіжного досвіду у регулюванні забезпечення і реалізації 
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трудових прав суддів, зазначимо, що корисним також буде більш детально 

зупинитися на розкритті досвіду забезпечення трудових прав суддів 

конкретної зарубіжної держави. На наш погляд, цікавою країною в цьому 

аспекті є Грузія. Досвід адаптації трудового законодавства у сфері праці суддів 

Грузії є повчальним з огляду на те, що останнім часом у цій державі проведені 

серйозні реформи, спрямовані на утвердження верховенства права й 

демократії [105, с. 19]. Згідно з вимогами Європейської хартії про закон «Про 

статус суддів» незалежність судової системи закріплюється в Конституції 

Грузії. Вища рада юстиції Грузії є незалежним органом, створеним для 

координації судової системи, підвищення ефективності й незалежності судової 

влади. У Конституції Грузії проголошено: «З метою призначення суддів на 

посаду, звільнення суддів із посад та виконання інших завдань створюється 

Вища рада юстиції Грузії. Більше половини членів Вищої ради юстиції 

обираються колегією суддів загальних судів Грузії. Очолює Вищу раду 

юстиції Грузії Голова Верховного Суду Грузії» [106]. 

Обов’язок держави створити безпечні та здорові умови праці суддів 

закріплюється в ст. 35 Трудового кодексу Грузії [107] та главі XII 

«Фінансування загальних судів. Гарантії соціального і правового захисту 

суддів» Закону Грузії «Про загальні суди» [108]. Під час проведення судової 

реформи 2006-2010 рр. відбулась інтенсивна реконструкція приміщень судів, 

було створено безпечні умови праці суддів. Закріпленню в Трудовому кодексі 

Грузії, у Законі Грузії «Про загальні суди» імплементованих положень щодо 

забезпечення безпечних умов праці суддів передувала плідна робота з 

реконструкції судів до стандартів безпеки праці європейського рівня. 

Корисним для України є досвід Грузії щодо адаптації національного 

законодавства за такими аспектами: 1) утворення єдиного органу, що здійснює 

призначення на посаду судді, підготовки матеріалів для звільнення судді та 

притягнення до дисциплінарної відповідальності судді; 2) забезпечення 

належних і безпечних умов праці суддів. 
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Дослідивши особливості зарубіжного досвіду реалізації трудових прав 

суддів, можна виділити наступні прогресивні тенденції ефективного 

забезпечення дотримання принципу незалежності суддів та гарантування їх 

трудових прав, які повинні бути враховані Українською державою при 

реформуванні судової гілки влади та наближенні умов трудової діяльності 

суддів до європейських стандартів:  

1) здійснення призначення суддів на постійній основі, що враховано 

Україною у новому Законі України «Про судоустрій і статус суддів» від 02  

червня 2016 року;  

2) створення єдиного незалежного органу в системі державної влади, 

який здійснює призначення професійних суддів, їх підвищення на посаді, 

перекваліфікацію, а також звільнення чи притягнення до відповідальності, що 

також знайшло своє відображення у нормах нового Закону, який набуває 

чинності з 30 вересня 2016 року;  

3) поєднання кваліфікаційного критерію (наявності юридичної освіти та 

відповідних морально-етичних характеристик у кандидата на посаду) та 

критерію наявності юридичної практики при призначенні (обранні) на посаду 

судді;  

4) забезпечення незалежності системи обрання (призначення) на посаду 

судді від будь-яких політичних сил чи лобістських структур, наявності 

елемента демократії при обранні судді на посаду (у обранні чи призначенні на 

посаду судді, на наш погляд, повинні обов’язково брати участь виборні 

представницькі органи);  

5) забезпечення гідних та належних умов праці (забезпечення судді 

відповідним кадровим апаратом, технічним обладнанням, належної якості 

службовим приміщенням);  

6) участь органів суддівського самоврядування чи суддівських об’єднань 

у формуванні бюджету судової системи. 

Проте, як вважає І.Л. Самсін, незалежність суду і, як наслідок, авторитет 

судової влади є найгострішими і найполемічнішими питаннями в будь-якому 



123 

суспільстві. Однак вони рідко стають предметом доктринального вивчення. Це 

пов’язано з тим, що незалежність суду залежить від багатьох факторів: 

особистих і професійних характеристик суддів, стану правової культури в 

суспільстві, ступеня розвитку правової доктрини, цілеспрямованості 

суспільства і влади на створення незалежного суду тощо [109, с. 5-6]. 

Проблема створення повного переліку стандартів судової незалежності 

тією чи іншою мірою визначалася в значній кількості різних документів. Ці 

документи, незалежно від того, чи були вони створені міжнародними 

організаціями, офіційними державними органами, чи незалежними науковими 

групами, передбачають всебічний опис елементів судової незалежності, її ролі 

й значення в забезпеченні верховенства права, а також тих викликів з боку 

виконавчої або законодавчої влади, з якими вона може зіштовхнутися. Однак, 

як свідчить практика багатьох країн, навіть найкращі інституціональні норми 

не можуть працювати за відсутності доброї волі тих, хто відповідає за їх 

застосування. Імплементація існуючих стандартів суддівської незалежності 

настільки ж важлива, як і встановлення самих стандартів. Лише послідовне 

впровадження їх у життя здатне зупинити перетворення судової незалежності 

в її видимість. Правильне здійснення таких стандартів –  досить складне 

завдання і повністю воно не вирішене ще в жодній державі. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Міжнародно-правові стандарти у сфері праці суддів відображають 

особливості міжнародно-правового регулювання праці суддів та являють 

собою основні принципи та засади, на яких базуються норми щодо організації 

і здійснення правосуддя, гарантій охорони та захисту трудових і професійних 

прав суддів, забезпечення належного рівня їхнього соціального та правового 

статусу, які закріплюються у нормах міжнародного права як загального, так і 

спеціального характеру. 



124 

2. Запропоновано міжнародні стандарти щодо праці суддів розподілити 

на правові вимоги до судді та гарантії щодо діяльності судді. Деякі стандарти 

можна віднести як до вимог щодо особи, яка обіймає посаду судді, так і до 

гарантій діяльності судді, оскільки вони кореспондують один одному. 

Наприклад, незалежність судді виступає і як гарантія з боку держави, яка 

забезпечується визначеною законодавством незалежністю від інших органів 

державної влади у прийнятті рішень, відповідним рівнем матеріального 

забезпечення тощо, і як вимога до особи судді, що проявляється у його 

обов’язку приймати рішення незалежно від будь-яких зовнішніх впливів чи 

інтересів. 

3. Запропоновано міжнародні стандарти праці суддів, які закріплюють 

правові вимоги до судді, розподілити на:  

1) вимоги до особи судді (кандидат на посаду судді повинен мати високі 

моральні якості, відповідну кваліфікацію, юридичний стаж, пройти 

відповідний спеціальний конкурсний відбір);  

2) вимоги до діяльності судді, які, в свою чергу, також доречно поділити 

на: а) ті, що визначають професійні якості судді під час виконання своїх 

обов’язків (незалежність – обов’язок вирішувати справу, виходячи з власної 

оцінки фактів, незалежність від суспільства, колег, сторін процесу, 

неупередженість, забезпечення рівності усіх учасників процесу, 

компетентність і старанність тощо); б) ті, що визначають морально-етичні 

норми поведінки судді (чесність і непідкупність, дотримання морально-

етичних норм). 

4. Зроблено висновок про те, що вирішення того чи іншого питання 

щодо організації праці судді, захисту його трудових прав залежить від 

особливостей історичного та політичного розвитку окремої держави, її 

економічного становища, відповідних культурних традицій, особливостей 

державного устрою. Зарубіжний досвід у досліджуваній нами сфері 

накопичується та систематизується відповідними міжнародними суддівським 

об’єднаннями у контексті забезпечення основного принципу організації 
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діяльності суддів – незалежності, та може бути розподілений за такими 

ключовими модулями:               1) забезпечення законодавчої незалежності 

судової влади та 2) забезпечення організаційної незалежності судової влади та 

судді зокрема.  

5. Запропоновано норми, що регулюють забезпечення організаційної 

незалежності судової влади та судді зокрема, розподілити на наступні 

підпункти:  

а) особливості обрання судді (орган чи особа, яка уповноважена обирати 

суддю, повинні бути незалежними від судової гілки влади, а також не 

перебувати у будь-якій підпорядкованості чи підзвітності відносно іншої гілки 

державної влади);  

б) особливості фінансування судів (рекомендовано запровадити 

практику щодо участі у формуванні бюджету судової гілки влади 

безпосередньо самих суддів або їх об’єднань); 

в) особливості підвищення суддів та переведення їх на іншу посаду 

(надані рекомендації уніфікувати дану проблематику та розробити єдині 

вимоги до судді, які сприяють підвищенню його на посаді);  

г) особливості відповідальності судді (повинна бути усунута будь-яка 

можливість загрози незалежності судді за допомогою маніпуляцій з можливою 

загрозою його відповідальності);  

ґ) матеріальне забезпечення (повинне здійснюватися на належному 

рівні);  

д) організація роботи судді та нормування його робочого часу 

(необхідним є створення спеціалізованих судів чи палат, а також розроблення 

способів забезпечення оптимальної завантаженості кожного судді з огляду на 

специфіку справ, його відповідні професійні якості та вимоги законодавства 

щодо розумних строків розгляду судових справ);  

е) етика поведінки судді (необхідним є прийняття у кожній країні 

кодексів суддівської етики). 
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6. Дослідивши особливості зарубіжного досвіду реалізації трудових прав 

суддів, можна виділити наступні прогресивні тенденції ефективного 

забезпечення дотримання принципу незалежності суддів та гарантування їх 

трудових прав, які повинні бути враховані Українською державою при 

реформуванні судової гілки влади та наближенні умов трудової діяльності 

суддів до європейських стандартів:  

1) здійснення призначення суддів на постійній основі, що враховано 

Україною у новому Законі України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 

червня 2016 року;  

2) створення єдиного незалежного органу в системі державної влади, 

який здійснює призначення професійних суддів, їх підвищення на посаді, 

перекваліфікацію, а також звільнення чи притягнення до відповідальності, що 

також знайшло своє відображення у нормах нового Закону, який набуває 

чинності з 30 вересня 2016 року;  

3) поєднання кваліфікаційного критерію (наявності юридичної освіти та 

відповідних морально-етичних характеристик у кандидата на посаду) та 

критерію наявності юридичної практики при призначенні (обранні) на посаду 

судді;  

4) забезпечення незалежності системи обрання (призначення) на посаду 

судді від будь-яких політичних сил чи лобістських структур, наявності 

елемента демократії при обранні судді на посаду (у обранні чи призначенні на 

посаду судді, на наш погляд, повинні обов’язково брати участь виборні 

представницькі органи);  

5) забезпечення гідних та належних умов праці (забезпечення судді 

відповідним кадровим апаратом, технічним обладнанням, належної якості 

службовим приміщенням);  

6) участь органів суддівського самоврядування чи суддівських об’єднань 

у формуванні бюджету судової системи. 

7. Проблема створення повного переліку стандартів судової 

незалежності тією чи іншою мірою визначалася в значній кількості різних 
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документів. Ці документи, незалежно від того, чи були вони створені 

міжнародними організаціями, офіційними державними органами, чи 

незалежними науковими групами, передбачають всебічний опис елементів 

судової незалежності, її ролі й значення в забезпеченні верховенства права, а 

також тих викликів з боку виконавчої або законодавчої влади, з якими вона 

може зіштовхнутися. Однак, як свідчить практика багатьох країн, навіть 

найкращі інституціональні норми не можуть працювати за відсутності доброї 

волі тих, хто відповідає за їх застосування. Імплементація існуючих стандартів 

суддівської незалежності настільки ж важлива, як і встановлення самих 

стандартів. Лише послідовне впровадження їх у життя здатне зупинити 

перетворення судової незалежності в її видимість. Правильне здійснення таких 

стандартів – досить складне завдання і повністю воно не вирішене ще в жодній 

державі. 
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РОЗДІЛ 3 

ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВИХ ПРАВ СУДДІВ 

 

 

3.1 Проблеми правового механізму забезпечення і реалізації трудових 

прав суддів в Україні 

 

Повноцінне забезпечення та реалізація трудових прав суддів в Україні в 

умовах стрімкого зростання злочинності та корупції набуває неабиякого 

значення. Від професійної та неупередженої роботи суддівського корпусу, від 

виконання ними своїх трудових функцій на належному рівні залежить 

справедливість та об’єктивність правосуддя в країні. Відтак правовий механізм 

забезпечення і реалізації таких трудових прав суддів повинен бути дієвим та 

адекватним як зовнішнім, так і внутрішнім викликам, які постають перед 

суддями в Україні в частині їх трудової діяльності.  

Відсутність у вітчизняній науці трудового права спеціальних 

комплексних досліджень правового механізму забезпечення та реалізації 

трудових прав працівників, необхідність вироблення конкретних пропозицій 

щодо удосконалення чинного трудового законодавства у цій сфері, прийняття 

нового Трудового кодексу України обумовлюють актуальність теми нашого 

дисертаційного дослідження. Отже, розпочинаючи дослідження питання, що 

стало предметом нашого вивчення, а саме проблеми правового механізму 

забезпечення і реалізації трудових прав суддів в Україні, для початку 

пропонуємо відзначити наступне. Так, відповідно до Конституції України та 

Загальної декларації прав людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю. Але саме по собі визначення пріоритету прав і свобод людини ще не 

свідчить про реальність їхнього забезпечення. Демократична, соціальна, 

правова держава повинна не тільки декларувати їх, а й створювати 
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відповідний юридичний механізм реалізації, охорони та захисту трудових 

прав, тобто забезпечувати їх юридичними засобами. І тому основні трудові 

права працівника, будучи складовою частиною його суб’єктивного трудо-

правового статусу, повинні бути не лише закріплені в трудовому 

законодавстві, а й належним чином забезпечуватись на практиці відповідними 

механізмами реалізації, адже забезпечення прав людини – це головна мета 

правових систем сучасних демократичних держав. Саме за характером і рівнем 

гарантованості прав можна зробити висновок про реальний стан правової 

системи держави, а за показниками рівня забезпечення прав людини та 

громадянина визначається дієвість та ефективність діяльності органів 

державної влади зокрема та розвиток демократії в країні в цілому. Створення і 

функціонування всеохоплюючої системи захисту трудових прав є важливою 

юридичною гарантією їх забезпечення [110, с. 199]. Відтак проблеми 

правового закріплення трудових прав працівників та механізм їх реалізації 

набуває на сучасному етапі особливої важливості та актуальності, коли 

проводиться активна робота, спрямована на створення та прийняття нового 

Трудового кодексу, адже законодавче закріплення основних трудових прав 

працівників відображає ступінь цивілізованості та гуманності у відносинах 

праці. І як відзначає Ю.С. Разметаєва, основні трудові права працівника 

повинні бути адекватними рівню розвитку ринкових відносин у державі, 

забезпечувати соціальний мир у суспільстві, а також безперешкодний розвиток 

національної економіки [111,                с. 102]. Отож, природні права людини, в 

тому числі і у сфері праці, повинні бути підкріплені відповідною та 

актуальною нормативно-правовою базою, яка повністю буде  втілена в життя 

суспільства.  З приводу цього В.В. Андріїв зазначає: «По своїй сутності будь-

які природні права об’єктивно вимагають нормативного визначення, інакше 

їхня реалізація стає досить проблематичною. Право на працю й трудові права 

взагалі – це невід’ємні права людини, на яких базується необхідність 

підтримки життя та забезпечення саморозвитку. Однак зупинитися на визнанні 

«природності» й невід’ємності конституційного права на працю було б 
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недоречним та популістичним кроком. Для того щоб у сучасному суспільстві 

це право реальне здійснювалося, необхідна політична воля держави, яка 

полягає в прийнятті законів, що забезпечують механізм її реалізації» [30, с. 

67]. Отже, механізм забезпечення та реалізації трудових прав працівників, в 

тому числі і суддів, відіграє неабияке значення у їх повсякденній трудовій 

діяльності, адже дозволяє забезпечити загальну об’єктивність та 

справедливість під час розгляду судових справ, що, в свою чергу, має прямий 

вплив на забезпечення законності в суспільстві. 

Проблеми правового механізму реалізації та забезпечення трудових прав 

і свобод в останній чверті ХХ – на початку ХХІ ст. набули світового, 

глобального значення і вийшли на перше місце у міжнародній системі 

критеріїв оцінювання рівня розвитку демократії у певній державі та у цілому 

світі. Цей процес має як об’єктивне, так і суб’єктивне підґрунтя й зумовлений, 

з одного боку, історією становлення і розвитку світової цивілізації та її 

демократичних інститутів, а з іншого – волею «сильних світу цього» (окремих 

найбільш економічно і політично розвинутих держав і суспільств: США, 

Японія, Китай, Велика Британія, Німеччина, Франція), спрямованою на 

створення єдиного світового порядку, побудованого на загальноприйнятній 

ідеї захисту трудових прав людини. Таке ставлення до цієї проблематики в 

світі є значною мірою об’єктивним та, на жаль, часто має яскраве політичне 

забарвлення і залишатиметься таким ще багато років [112, с. 28]. Гарантування 

реалізації трудових прав усім особам без виключення завжди було 

пріоритетним у розвинутих країнах Заходу, адже цивілізовані підходи у 

вирішенні трудових конфліктів та забезпеченні можливостей для працівників 

повноцінно реалізовувати свої трудові права є головним фактором 

становлення справедливого та гуманного соціуму. 

Відтак, виходячи з того, що заходи реалізації, захисту і охорони 

трудових прав працівника об’єднуються загальним поняттям «забезпечення», 

під яким розуміють діяльність по створенню необхідних умов і засобів для 

задоволення трудових прав і свобод людини, і в цілому є складовими 
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елементами юридичного механізму забезпечення трудових прав людини, який 

є «системою ефективних юридичних засобів реалізації, охорони і захисту її 

прав», вказане дозволяє зосередити нашу увагу на визначенні проблем, які 

мають місце в чинному законодавстві в сфері охорони, реалізації та захисту 

трудових прав працівників, в тому числі і суддів. 

Так, на практиці ми дуже часто стикаємося з проблемами механізму 

забезпечення та реалізації трудових прав працівників, невирішеність яких  

призводить до великої кількості порушень трудових прав працівників. 

Впродовж січня-травня 2015 року за постановами слідчих державні інспектори 

Держпраці взяли участь у 318 перевірках на 307 підприємствах. Під час 

перевірок виявлено 976 порушень законодавства про працю, зайнятість та 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. За результатами 

перевірок 68 матеріалів про адміністративні правопорушення з накладенням 

штрафних санкцій на суму 164 тис. грн. передано до суду; 106 матеріалів 

направлено до правоохоронних органів; 33 пропозиції щодо притягнення 

посадових осіб до дисциплінарної відповідальності внесено керівникам та 

власникам підприємств. У цей же час державними інспекторами з питань праці 

перевірено 63 підприємства-божника із виплати заробітної плати, сума 

заборгованості на яких становила 37 млн. 544 тис. гривень. За їх результатами 

55 матеріалів перевірок передано до правоохоронних органів. При цьому до 

Держпраці та її територіальних органів надійшло 7 тис. 287 письмових 

звернень (заяв, скарг) громадян щодо недотримання роботодавцями вимог 

законодавства про працю та зайнятість, особисто з цього приводу до 

державних інспекторів з питань праці звернулося 26 тис. 833 громадянина 

[113]. Тобто вказані цифри свідчать про те, що в умовах сьогодення наявний 

механізм забезпечення та реалізації трудових прав працівників, в тому числі і 

суддів, перебуває на досить низькому рівні, що зумовлено рядом проблем, які 

необхідно вирішувати у найкоротший термін. Зокрема, на думку Н.В. 

Пильгуна, до проблем реалізації прав людини в сфері трудових правовідносин 

варто віднести: 1) бездіяльність органів державного управління 
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(правоохоронних органів); 2) роз’єднаність різних соціально-культурних груп 

у суспільстві; 3) відсутність ефективної взаємодії державних органів та 

правозахисників; 4) відсутність належної експертизи законотворення і 

нормотворення щодо дотримання трудових прав і свобод людини і 

громадянина; 5) бідність українців, яка робить їх зручним об’єктом для 

маніпулювання з боку роботодавців [114, с. 41]. Ми погоджуємось із думкою 

Н.В. Пильгуна та вважаємо, що реалізація трудових прав суддів знаходиться 

на низькому рівні і потребує якнайшвидшого вирішення проблем у вказаній 

сфері. 

Аналізуючи зазначені проблеми, С.Я. Вавженчук стверджує, що вони 

особливо гостро проявляються зараз, на перехідному етапі розвитку нашої 

країни та економіки. До них науковець відносить: 1) проблеми, пов’язані із 

належним законодавчим забезпеченням конституційних трудових прав, тобто 

їхньою деталізацією в законах України, нормативно-правовим закріпленням;                

2) проблеми, пов’язані із їхньою реалізацією на практиці. Ці проблеми 

утворюють дві окремі групи: нормативно-правову та організаційно-правову. 

Причому, нормативно-правові проблеми – це ті, що зумовлені недосконалим 

нормативно-правовим регулюванням захисту та охорони трудових прав 

працівників на законодавчому рівні. Вони проявляються у: а) недосконалих 

формулюваннях статей відповідних законів (така прогалина має місце і в 

Конституції України, зокрема, в ч. 2 ст. 43, де встановлено обов’язок держави 

забезпечити умови для реалізації прав на працю тільки громадянам всупереч 

встановленого в ч. 1 цієї ж статті права кожного на працю); б) відсутності 

законодавчого закріплення певного понятійного апарату, що унеможливлює 

належне забезпечення конкретного конституційного трудового права 

(прикладом є поняття «примусова праця»); в) недостатньо розробленому на 

нормативному рівні механізмі забезпечення певних конституційних трудових 

прав, наприклад, проголошення в Конституції України права на належні, 

безпечні й здорові умови праці в нових економічних реаліях не завжди 

підкріплене відповідним механізмом. Так, зокрема, нормативно не 
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врегульовано питання контролю та нагляду за умовами трудової діяльності 

працівників, що працюють у фізичних осіб за трудовим договором, оскільки 

потрапляння до приватних приміщень без санкції суду заборонено;                            

г) невідповідності проголошених Конституцією України трудових прав тим, 

що закріплені в законах та інших нормативно-правових актах, наприклад, 

Конституцією України гарантується право на належні, безпечні й здорові 

умови праці, в той час як КЗпП закріплює право лише на безпечні та 

нешкідливі, що явно знижує рівень правових гарантій на законодавчому рівні 

для працівників; ґ) відсутності актуальних законів, які на сьогодні є вимогою 

часу (в першу чергу, Трудового кодексу України); д) недостатній 

забезпеченості конституційних трудових прав міжнародними нормами в силу 

того, що не всі міжнародно-правові акти, які захищають та охороняють трудові 

права працівників, ратифіковані Україною, а деякі з них ратифіковано 

частково, окремі важливі статті «відкладено» для ратифікації на майбутнє. 

Так, наприклад, під час ратифікації Європейської соціальної хартії 

(переглянутої) було відкладено ратифікацію п. 1 ст. 4, де визнається право 

працівників на таку винагороду, яка забезпечує їм та їхнім сім’ям достатній 

життєвий рівень;                      е) наявності прогалин в чинному правовому 

регулюванні трудових відносин (зокрема, це стосується реалізації права на 

захист від незаконного звільнення, коли законодавством не встановлено 

підстав визнання звільнення працівника за власною ініціативою незаконним у 

разі, коли заява про звільнення подана працівником в результаті 

психологічного тиску чи погроз з боку роботодавця); є) невідповідності нових 

прийнятих законів міжнародно-правовим нормам, наприклад, Закон України 

«Про основні засади державного нагляду (контролю) в сфері господарської 

діяльності» 2007 року не враховує значну кількість положень конвенцій МОП 

№ 81 та 129; ж) відсутності нормативно закріпленої відповідальності в деяких 

випадках порушення трудових прав, наприклад, з чинного законодавства не 

зрозуміло, яку відповідальність та яким чином несе колектив за порушення 

норм колективних договорів; з) відсутності відповідальності профспілки за 
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відмову у захисті трудових прав працівника, що до неї звернувся тощо; и) 

відсутності належним чином закріплених обов’язків уповноважених 

державних органів та посадових осіб щодо здійснення захисту та охорони 

конституційних трудових прав в порядку нагляду та контролю тощо [115, с. 

211-212]. На нашу думку, позиція С.Я. Вавженчука є цілком доречною. Автор 

в повній мірі охарактеризував усі проблеми, котрі мають місце в трудовій 

сфері, що визначає та регулює трудові правовідносини також і між суддями та 

державою, механізм їх реалізації та гарантування захисту. 

У свою чергу, І.М. Костик висловлює власну думку щодо проблем 

правового механізму забезпечення та реалізації трудових прав працівників. 

Зокрема, вчений звертає увагу на те, що у проекті Трудового кодексу України 

закріплено «право на рівні можливості та рівне ставлення до працівника при 

вирішенні питання щодо працевлаштування, оплати за працю рівної цінності, 

професійного зростання або звільнення» [116]. Ймовірно за допомогою цього 

положення зроблена спроба відобразити у нормах трудового права 

конституційний принцип про заборону дискримінації. Однак, І.М. Костик 

відзначає, що вищенаведена норма носить досить розпливчастий й 

неконкретний характер. По-перше, вважається недоречним закріплення при 

розв’язанні яких конкретно питань  право працівника на рівні можливості. 

Варто чітко прописати, що рівність трудових прав та можливостей працівників 

має реалізовуватись у всіх без винятку сферах застосування найманої праці.    

По-друге, норми трудового законодавства повинні зрозуміло роз’яснювати, що 

рівність можливостей працівників – це не рівність досягнутих результатів. 

Диференціація реальних досягнень працівників в частині оплати праці, 

кар’єрного зростання, преміювання залежно від їх внеску є важливою 

складовою дієвої організації праці в умовах ринкових відносин. Тому 

нормативне закріплення рівності вихідних можливостей має містити також 

вказівку на критерій, залежно від якого ці можливості повинні 

реалізовуватися. Виходячи із вищезазначеного, можемо зазначити, що у якості 

одного з основних прав працівника повинне бути закріплене наступне: «Право 
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на рівні з іншими працівниками можливості у всіх сферах застосування 

найманої праці; визначальними критеріями для реалізації цих можливостей 

визнаються тільки освітньо-кваліфікаційні дані працівника і якість його праці» 

[28, с. 19-20]. Ми погоджуємось із твердженнями І.М. Костика і при цьому 

зазначаємо, що трудові права будь-яких працівників, в тому числі і суддів, 

потребують чіткої конкретизації та закріплення в одному нормативно-

правовому акті, який відображає специфіку трудових правовідносин. 

Відтак, зважаючи на те, що метою правового механізму забезпечення та 

реалізації трудових прав працівників є задоволення потреб та інтересів 

працівників за допомогою соціальних благ та можливостей, які закріплено у 

нормах чинного законодавства про працю [50, с. 133], варто постійно 

вирішувати проблеми, які виникають у вказаній сфері та підвищувати рівень 

правового механізму забезпечення зазначених прав.  

Не є винятком і трудові права суддів, які як і звичайні працівники 

потребують належного та відповідного правового механізму забезпечення та 

реалізації їхніх трудових прав. Так, судді як суб’єкти трудових правовідносин 

набувають відповідних прав та обов’язків при виконанні своїх безпосередніх 

функцій. Проте, на відміну від інших суб’єктів трудової сфери, судді є 

специфічною, відокремленою категорією працівників, що має унікальні права 

та до діяльності якої висуваються підвищені вимоги. Саме тому суддям для 

реалізації своїх повноважень потрібний відповідний специфічний, унікальний 

захисний механізм забезпечення та реалізації таких прав.  Враховуючи те, що 

правовий механізм забезпечення та реалізації трудових прав суддів – це 

сукупність способів та засобів охорони та захисту їх трудових прав, варто 

відзначити, що такий механізм має поєднувати в собі як елементи 

попереджувального характеру, так звані превентивні міри, що запобігатимуть 

самому порушенню суб’єктивних прав суддів в самому зародку, так і містити 

комплексні заходи, спрямовані на поновлення вже порушених прав, та систему 

морального і матеріального відшкодування завданих у процесі таких спорів та 

конфліктів збитків судді як суб’єкту трудових правовідносин. Адже від 
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усвідомлення суддею того факту, що його функція по забезпеченню 

верховенства закону у суспільстві, наведенню та відновленню правопорядку в 

країні буде відповідним чином захищена та належним чином забезпечена 

тільки сприятиме зростанню довіри до судової влади з боку суспільства та 

забезпеченню рівноваги і балансу у ньому. 

Однак, враховуючи реалії сьогодення, можна стверджувати, що основні 

трудові права суддів ще не повною мірою закріплені та забезпечені у 

національному законодавстві. Так, в Конституції України не закріплено 

вичерпного переліку трудових прав, проголошених у Загальній декларації прав 

людини, Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права. 

Передбачений ст. 2 Кодексу законів про працю перелік основних 

трудових прав не відповідає всесвітнім універсальним та європейським 

трудовим стандартам. Статтю 21 проекту Трудового кодексу України 

«Основні права працівника» необхідно привести у відповідність до трудових 

стандартів, передбачених Європейською соціальною хартією (переглянутою). 

Отож, враховуючи викладене, бачимо, що трудове законодавство України у 

сфері забезпечення та реалізації трудових прав та законних інтересів суддів 

залишається неврегульованим, нестабільним, характеризується великою 

кількістю суперечностей та відсильних норм, а також відсутністю 

економічного і фінансового підґрунтя, незабезпеченістю механізмом реалізації 

окремих норм.  В першу чергу це обумовлено тим, що чинний Кодекс законів 

про працю України було розроблено та прийнято ще за радянських часів і 

наразі він не відповідає новим соціально-економічним умовам, вимогам 

ринкової економіки. Відтак, деякі норми-гарантії для суддів носять 

декларативний характер, інші стали перетворюватися на антигарантії, які 

формально їх захищають, а насправді знижують можливості на ринку праці. 

Отож, враховуючи це, правовий механізм забезпечення та реалізації трудових 

прав суддів має ряд проблемних питань, які варто усунути задля належного 

функціонування трудових прав суддів. 



137 

І тому, враховуючи викладене, можна з впевненістю сказати, що захист 

порушених суб’єктивних трудових прав суддів – одна з найважливіших 

категорій теорії трудового права, оскільки ефективне та своєчасне запобігання 

правопорушенню у трудовій сфері є наразі дуже актуальним питанням. 

Політика проведення профілактичних заходів – це  найефективніший спосіб 

попередження зловживань в сфері суб’єктивних трудових прав суддів, а також 

підвищення обізнаності суддів в частині існуючих форм їх захисту. Таким 

чином, досліджуючи питання правового механізму забезпечення та реалізації 

трудових прав суддів, варто проаналізувати проблеми, які виникають в процесі 

реалізації суддями їхніх трудових прав, та запропонувати шляхи їх вирішення.  

Так, одним із найважливіших трудових прав суддів є право на відповідні, 

безпечні та здорові умови праці, саме це право відіграє провідну роль в 

забезпеченні ефективності судової системи. Відтак для результативного та 

неупередженого виконання суддями своїх трудових обов’язків необхідно 

створити та постійно підтримувати умови як правового, так і соціально-

економічного характеру. Пункт 7 ст. 48 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» [18] визначає однією з найважливіших гарантій незалежності 

суддів окремий порядок фінансування та організаційного забезпечення 

діяльності судів, установлений законом. Така норма є важливою гарантією у 

механізмі забезпечення трудових прав суддів, а тому вона у повній мірі 

збережена і у новому Законі від 02 червня 2016 року. Проте закріплення 

необхідних положень ще не означає їх практичного втілення. З цього приводу 

перший заступник Голови Верховного Суду України П.П. Пилипчук зазначає: 

«Немає підстав стверджувати, що загалом на практиці фінансове та 

матеріально-технічне забезпечення судів у достатній мірі гарантує 

незалежність судової влади. Впродовж багатьох років існує проблема із 

систематичним фінансуванням судів. Приміщення, в яких розміщуються суди, 

не відповідають затвердженим технічним і санітарним вимогам» [18]. Суддя 

забезпечує здійснення правосуддя в державі, а відповідно від його рішень 

залежить доля та життя інших людей. З цієї причини виникають численних 
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негативні прояви у вигляді спроб та підтверджених фактів безпосереднього 

впливу на суддів. Саме у достатньому рівні матеріальної незалежності та 

достатку полягає запорука ефективного, справедливого та неупередженого 

правосуддя. 

Тому для забезпечення ефективного здійснення права на безпечні та 

здорові умови праці дуже важливе значення має реалізація положень 

Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни 

праці та виробничого середовища на 2014-2018 рр., затвердженої Законом 

України від 04 квітня 2013 року, метою якої є комплексне розв’язання проблем 

у сфері охорони праці, формування сучасного безпечного та здорового 

виробничого середовища, мінімізація ризиків виробничого травматизму, 

професійних захворювань і аварій на виробництві, що сприятиме сталому 

економічному розвиткові та соціальній спрямованості, збереженню та 

розвиткові трудового потенціалу України [117]. У контексті розгляду нашого 

питання варто також додати, що реалізація права суддів на безпечні та здорові 

умови праці включає поліпшення загальних умов робочих місць для суддів 

місцевих судів, адже не є секретом, що більше половини приміщень, в яких 

знаходяться суди першої інстанції, перебувають не в найкращому стані та 

потребують як поточних, так і капітальних ремонтів. 

Режим робочого часу є однією з важливих складових регламентації 

трудової діяльності працівників. Проте, незважаючи на те, що судді є 

спеціальними суб’єктами, трудове право не містить окремих положень щодо їх 

робочого часу, з огляду на що, для його визначення доводиться керуватись 

загальними нормами, що, на думку Г.О. Барабаша, є не досить правильним і 

зумовлює ряд проблем у вказаній сфері. Зокрема, як відзначає вчений, 

відповідно до ч. 1 ст. 50 Кодексу законів про працю України нормальна 

тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на 

тиждень [35]. У ч. 2 ст. 50 КЗпП вказано, що при укладенні колективного 

договору може бути встановлена менша норма тривалості робочого часу. 

Проте оскільки фінансування діяльності суддів здійснюється з державного 
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бюджету, то тривалість робочого часу для них не може бути зменшена. Тому 

вона може бути тільки в кількості 40 годин на тиждень. Відтак, аналізуючи 

поняття робочого часу суддів, Г.О. Барабаш робить висновок, що вони повинні 

виконувати свої трудові обов’язки згідно з нормативами робочого часу. Це 

породжує існування значних складнощів щодо нормування праці цієї категорії 

працівників, пов’язаних з особливостями їх праці. Адже нереальним є 

визначення кількості справ для судді, які він повинен розглянути протягом 

певного періоду, скільки рішень повинен прийняти тощо. Вказані обставини 

потребують індивідуального підходу, який залежить від багатьох факторів, 

таких як новизна справи, кваліфікація судді, поведінки сторін суду тощо. З 

іншого боку, нормування праці суддів має дуже важливе значення, оскільки  

правильна організація цього процесу дозволить підвищити ефективність 

діяльності судової системи загалом і кожного з суддів зокрема [70, с. 38]. Для 

вирішення питання нормування робочого часу суддів та ефективного його 

розподілу необхідно розробити дієву методику нормування робочого часу 

суддівського корпусу відповідно до ступеня тяжкості справ, що перебувають 

на розгляді. В основу такої методики потрібно закласти принцип не 

кількісного, а якісного розподілу. Проаналізуємо середньостатистичний графік 

роботи судді. Згідно з ним з 8.00 до 9.00 год. розглядаються протоколи про 

адміністративні правопорушення, з 9.00 до 10.00 год.  проводяться попередні 

засідання з розгляду цивільних справ, з 10.00 до 12.00 год. можуть бути 

розглянуті дві цивільні справи (по одній годині на кожну). З 12.00 до 13. 00 

год. – перерва на обід. З 13. 00 до 14. 00 год. – попередні засідання, а з 14. 00 

до 17. 00 год. можуть бути розглянуті три цивільні справи невеликої 

складності за умови, що жодна з них не відкладається. Дотримуючись такого 

графіка, суддя за 12 робочих днів може розглянути 60 справ. Отже, орієнтовне 

навантаження судді на місяць з розгляду цивільних справ першої категорії 

складності може становити 60 справ [118, с. 46]. З приводу цього Ю.П. 

Дмитренко відзначає, що сьогодні ми можемо спостерігати перевантаженість 

судів, що є свідченням як недосконалої організації трудової діяльності суддів, 



140 

так і недобросовісними виконанням останніми своїх обов’язків. Саме тому, на 

думку вченого, належне нормування праці сприятиме якнайкращій організації 

робочого часу суддів [119, с. 425]. Отож, робочий час суддів та його режими 

підпадають під регламентацію загального трудового законодавства, що є 

обов’язковим для всіх працівників. Саме тому Г.О. Барабаш вважає, що 

назріла необхідність прийняття ряду спеціальних норм, які б визначали окремі 

особливості щодо робочого часу суддів, зважаючи на характерні ознаки 

виконуваних ними трудових функцій та особливе призначення у суспільстві. 

При цьому, на нашу думку, необхідно чітко та конкретно визначити види та 

режими робочого часу в діяльності суддів. Існування на сьогодні значної 

кількості нормативних актів, прийнятих ще за часів УРСР, відсутність чітких 

нормативних визначень робочого часу та режиму робочого часу призводять до 

існування невизначеностей та суперечностей в діяльності суддів. Крім того, 

особливої уваги потребує нормативна регламентація нормування праці суддів, 

що стала б важливою передумовою ефективної реалізації ними своїх 

повноважень, функцій та завдань [120, с. 11]. Ми погоджуємось із позицією 

Г.О. Барабаша, адже судді – це специфічна категорія працівників із 

додатковими факторами завантаженості та психологічного тиску, якого 

зазнають судді при реалізації своїх трудових обов’язків. Відтак, відповідним 

чином потрібно розробити систему нормування робочого часу суддів в їх 

трудовій діяльності. 

Визначаючи проблеми правового механізму забезпечення та реалізації 

трудових прав суддів, варто акцентувати увагу і на такому праві як право 

суддів на гідну оплату праці. Так, як випливає із норм чинного законодавства, 

судді мають право на отримання заробітної плати як і інші працюючі 

відповідно до свого статусу, яка б забезпечувала гідний рівень життя. Причому 

у відповідності до п. 6 Європейської хартії про закон «Про статус суддів» 

останні мають право «на винагороду, рівень якої повинен бути таким, щоб 

вони були захищені від тиску при ухвалені ними рішень і в роботі взагалі, 

тобто щоб не були урізані їх незалежність і безсторонність» [121, с. 740]. 
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Однак і у вказаній сфері панують проблемні моменти. Зокрема, як відзначає 

С.В. Чернота, один із суттєвих недоліків чинної системи оплати праці суддів, 

на думку вченого, виражається в тому, що в структурі заробітної плати 

посадовий оклад складає в середньому 40 %, а інші виплати – 60 %, тобто 

надбавки не виконують функцію мотивації, стимулювання й заохочування 

[121, с. 741]. Ми ж вважаємо, що система оплати праці суддів повинна бути 

побудована на основі принципу мотивації та достатності. Адже гідна заробітна 

плата судді, котра прямо пропорційно залежатиме від якості його роботи, 

сприятиме залученню як висококваліфікованих кадрів, так і кадрів із високими 

моральними принципами. 

Ще однією актуальною проблемою, яка неодноразово була винесена на 

обговорення під час з’їзду суддів України, є низький рівень оплати праці 

суддів та її невідповідність сучасним викликами у роботі судді, а також 

наявним умовам праці, а саме: постійному перенапруженню, високому 

фізичному і емоційному навантаженню, серйозній відповідальності за 

прийняті рішення, великому обсягу законодавчих та етичних заборон і 

обмежень [122]. Зазначена думка дійсно є актуальною проблемою, проте варто 

розрізняти суддів як справжніх професіоналів, котрі забезпечують дотримання 

справедливого та неупередженого правосуддя, і «кишенькових» суддів, які 

працюють на можновладців та осіб із кримінальними зв’язками. Відтак, 

наведене дає право говорити, що потрібно удосконалити державний контроль 

за дотриманням трудових прав суддів, створенням ефективних механізмів 

реагування на ці порушення. Загальною проблемою забезпечення та гарантій 

конституційних прав та свобод працівника, в тому числі і суддів, у сфері праці 

є відсутність дієвого та ефективного правового її регулювання.  

Отже, аналізуючи усе вищевикладене, варто зазначити наступне. Судді 

як особливий вид працівників мають специфічні трудові права, точніше 

специфічний механізм їх реалізації. Так, згідно з чинним трудовим 

законодавством, зокрема Кодексом законів про працю України, вони як і 

решта працівників мають право на вільний вибір професії, на гідні та безпечні 
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умови праці, на оплату своєї праці, на відпочинок, на соціальне забезпечення 

та захист своїх трудових прав та інтересів. Проте професія судді вирізняється 

з-поміж інших надвисоким ступенем відповідальності за долі людей, цілих 

родин. Суддя як представник судової гілки влади вирішує ту чи іншу справу, 

ухвалює рішення і тим самим робить вагомий внесок в утвердження 

законності у суспільстві та державі загалом. Кожного дня на робочому місці 

суддя зазнає величезних навантажень як морального, так і фізичного 

характеру. Постійний тиск із боку різних сторін конфліктів, позитивний та 

негативний вплив здійснюється на особу судді та членів його родин, судді 

регулярно перебувають у зоні підвищеного ризику та дискомфорту для свого 

життя та життя членів своїх родин.  

Відтак, узагальнюючи проблеми правового механізму забезпечення та 

реалізації трудових прав суддів, варто вказати, що серед вказаних проблем, на 

нашу думку, слід виділяти наступні:  

1) невисокий рівень окладів суддів, котрий не відповідає складності 

та важливості виконуваних ними трудових функцій, що, в свою чергу, 

потребує розробки механізмів вирівнювання доходів суддів та їх роботи задля 

викорінення корупції в судовій гілці влади. Адже наразі існує ситуація, коли 

статки, зазначені в деклараціях суддів, в рази перевищують їхню офіційну 

купівельну спроможність; 

2) відсутність законодавчого закріплення додаткових днів відпочинку 

в залежності від коефіцієнта навантаження. Так, на нашу думку, судді повинні 

мати додаткові дні відпустки та дні відпочинку. Задля цього потрібно 

проводити розрахунки для визначення коефіцієнта навантаження в залежності 

від розглянутих справ та винесених рішень, що підвищуватиме рівень 

професійності та здорової конкуренції серед працюючих суддів; 

3) неналежне забезпечення гідних та безпечних умов праці. Так в 

умовах постійного тиску із боку представників великого бізнесу та влади, 

постійних залякувань та маніпуляцій навіть найстійкіші особистості можуть 

зламатись та винести неправомірне рішення. При цьому, на наш погляд, 
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найпроблемнішим місцем в системі трудових прав судді, а саме в частині 

забезпечення таких прав є реалізація права судді на незалежність та 

відсутність впливу на прийняття рішень. Це найголовніше трудове право 

судді, адже від повноцінної його реалізації залежить ефективність та дієвість 

усієї системи судочинства в країні. Наразі існує велика проблема щодо 

реального забезпечення суддям такого права. Відтак, задля уникнення 

вказаних ситуацій, на нашу думку, потрібно законодавчо закріплювати 

способи дисциплінарного та виховного характеру із дієвими та чіткими 

процедурними моментами, а також із обов’язковим розголосом у ЗМІ і 

громадських осередках та організаціях. Це дозволить піддати гласності усілякі 

«сірі» схеми впливу на того чи іншого суддю із боку тих чи інших 

«зацікавлених» осіб та структур; 

4) недосконала система суддівського самоврядування, що 

унеможливлює забезпечення належного рівня захисту трудових прав суддів, 

хоча б такого, який здійснюється профспілковими організаціями. Ось чому ми 

пропонуємо створити профспілкові організації суддів та закріпити на 

законодавчому рівні наступні особливості їх діяльності, а саме: а) 

неможливість включення до виборчих списків політичних партій лідерів 

профспілок;                       б) неможливість створення власних політичних 

партій, в) неможливість об’єднання із іншими громадськими організаціями; 

5) відсутність чіткого механізму забезпечення суддів, котрі 

перебувають на квартирному обліку та дійсно потребують поліпшення 

житлових умов, необхідним помешканням, що в свою чергу перешкоджає 

ефективному виконанню суддями своїх трудових обов’язків та пошуку 

додаткових незаконних джерел доходів задля вирішення житлової проблеми. 

Отже, розглянувши проблеми правового механізму забезпечення і 

реалізації трудових прав суддів в Україні, варто зробити наступні висновки.  

На сьогодні існує значна кількість проблем правового механізму забезпечення 

і реалізації трудових прав суддів в Україні, вирішення яких набуває 

пріоритетного значення в умовах кардинальної перебудови судової гілки 
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влади в Україні відповідно до європейських принципів правосуддя. При цьому 

однією із основних проблем є реалізація трудових прав суддів в частині 

захисту та відстоювання своїх інтересів. Парадоксальною є ситуація, коли уся 

особливість та значущість суддівської діяльності не підкріплюється засобами 

захисту, які доступні для будь-яких інших працівників. 

 

 

3.2 Підвищення юридичних гарантій у сфері забезпечення трудових прав 

суддів 

 

Сучасний стан забезпечення трудових прав суддів в Україні 

визначається системою юридичних гарантій, котрі закріплено у відповідних 

документах на законодавчому рівні. Однак, наразі вони не виконують тих 

необхідних завдань та функцій, котрі необхідні суддям для повноцінного 

відправлення правосуддя в країні. За цих обставин виникає необхідність у 

створенні та розвитку способів підвищення таких гарантій для суддів, які 

нададуть змогу об’єктивно, неупереджено та незалежно виконувати їх 

відповідні трудові функції, реалізовувати свої трудові права в повній мірі та 

стверджувати верховенство права в Україні.  

Дотримання конституційних гарантій трудових прав громадян посідає 

визначальне місце в системі загальнолюдських цінностей і є передумовою 

формування держави та суспільства, які забезпечують право людини на гідний 

рівень життя. Конституційні права та свободи людини, їх гарантії визначають 

зміст і спрямованість діяльності держави, головним обов’язком якої є 

затвердження і забезпечення цих прав та свобод. Одним з найбільш важливих 

засобів такого забезпечення є юридичні гарантії, без ефективної системи яких 

неможливо забезпечити кожному громадянину безперешкодне здійснення 

наданих йому прав [123, с. 56]. Не винятком є і право людини на працю, яке за 

своєю соціально-економічною сутністю не тільки виступає основою існування 

та розвитку людини і суспільства в цілому, але й є особливим соціальним 

http://ua-referat.com/%D0%86%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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благом, від реалізації якого багато в чому залежить придбання і користування 

іншими соціально-економічними правами [124, с. 111]. Таким чином, трудове 

законодавство України не тільки містить широку систему трудових прав 

громадян, але і забезпечує їх фактичне здійснення працівниками в процесі 

їхньої трудової діяльності. Ці гарантії сприяють встановленню стабільності 

трудових відносин, стимулюють працівників до активної участі в суспільно-

політичній і творчій діяльності, до постійного підвищення кваліфікації, участі 

в управлінні виробництвом. Вони являють собою той аспект правової держави, 

що відповідає за найбільш повне задоволення законних інтересів працівників. 

Отож, забезпечення права на працю особливо загострюється в умовах 

політичної нестабільності та економічної кризи, порушення трудових прав 

працівників та зростання безробіття. І особливо важливою тут видається роль 

держави, яка має здійснити усіх можливі заходи щодо захисту і реалізації 

права на працю, хоча й зрозуміло, що економічні можливості держави 

обумовлюють нереальність вимоги надання роботи усім бажаючим [125, с. 43]. 

При цьому, як відзначає Н.А. Столяр, повне і безперешкодне здійснення 

громадянами своїх трудових прав забезпечується Конституцією і 

законодавством про працю [126, с. 4]. О.В. Смирнов у своїй науковій праці 

робить наступний висновок: «Наскільки сутність юридичних гарантій полягає 

в організаційно-правових засадах, які забезпечують здійснення суб’єктивних 

прав, настільки гарантії завжди виражаються в формі правових норм, котрі або 

сприяють максимальній свободі дій (волевиявленню) суб’єкта по реалізації 

свого права, або впливають на зобов’язаних осіб шляхом встановлення 

необхідності виконувати вимоги уповноваженого суб’єкта» [127, с. 53-54]. 

Таким чином, гарантії охорони, захисту та безперешкодної реалізації трудових 

прав, свобод та законних інтересів працівників складають собою систему, яку 

в юридичній літературі слушно називають юридичним механізмом 

забезпечення тих чи інших соціально-правових можливостей. Юридичні 

гарантії трудових прав працівників – це така система умов, засобів, способів, 

прийомів та форм, яка покликана охороняти, захищати ці права, забезпечувати 
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їх безперешкодну реалізацію та виконання кореспондуючих останнім 

обов’язків [30, с. 18]. При цьому юридичні гарантії трудових прав, свобод та 

обов’язків громадян можна розкрити через сферу їхнього формування. У 

літературі досить одностайно під юридичними гарантіями розуміють засоби та 

способи правового характеру, котрі забезпечують громадянам у суспільстві 

повноцінну реалізацію їх конституційних прав та свобод. 

У трудовому законодавстві слову «гарантія» надаються різні значення. У 

Кодексі Законів про працю України, наприклад, є глави «Гарантії і 

компенсації» і «Гарантії при покладенні на працівників матеріальної 

відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації». 

Отож, можна сказати, що юридичні гарантії трудових прав і свобод 

багаточисельні і дуже різноманітні. Але їх об’єднує одна характерна загальна 

властивість – всі вони виражені та закріплені в законодавстві. Юридичні 

гарантії трудових прав та свобод громадян України знаходять своє втілення, в 

першу чергу, у нормах законодавства, котрі встановлюють порядок здійснення 

зазначених прав та свобод. Однак, не всі без винятку правові норми є 

юридичними гарантіями прав і свобод громадян, а лише ті із них, що містять 

визначені засоби і умови, за допомогою яких досягається безперешкодне 

користування правами і виконання обов’язків, захист прав і свобод та 

відновлення у випадку їхнього порушення [35]. З огляду на це, існує чотири 

групи юридичних гарантій трудових прав працівника: 1) превентивні гарантії 

(юридичні гарантії, що служать перешкодою порушенню трудових прав 

працівника); 2) юридичні гарантії, що сприяють реалізації трудових прав 

працівника; 3) юридичні гарантії, що забезпечують відновлення порушених 

трудових прав (відновні гарантії); 4) гарантії-санкції (юридичні гарантії, що є 

санкціями, спрямованими на притягнення до відповідальності осіб, винних у 

порушенні нормативних правових актів, що містять норми трудового права) 

[128, с. 9]. Зазначена класифікація гарантій трудових прав працівника, на нашу 

думку, є достатньою для повноцінного забезпечення механізму їх реалізації. У 

сучасних умовах розвитку України як правової та демократичної держави 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
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неабиякого значення набувають гарантії трудових прав працівників, котрі 

забезпечують стабільність трудових відносин. Особливе місце серед таких 

гарантій займають ті, що забороняють власнику або уповноваженому ним 

органу змінювати умови угоди про виконання конкретної роботи в 

односторонньому порядку. 

Так, система гарантій у забезпеченні здійснення трудових прав 

знаходить своє вираження й у правовій регламентації діяльності системи 

органів нагляду й контролю за додержанням законодавства про працю, що 

визначена у статтях 259-265 КЗпП України та в інших нормативних актах. 

Відповідно до указаних правових норм нагляд і контроль за додержанням 

законодавства про працю здійснюють спеціально уповноважені на те органи та 

інспекції, які не залежать у своїй діяльності від власника або уповноваженого 

ним органу. Гарантії, що забезпечують здійснення трудових прав, мають також 

тісний зв’язок  із правом робітників та службовців на заробітну плату, що є 

основним джерелом прибутків працівників [35]. Проте варто наголосити, що 

на практиці такі органи, на яких покладено здійснення контрольно-наглядових 

функцій, лише закріплюють порядок своїх дій, не доводячи справу до 

реальних вчинків, спрямованих на практичне додержання законодавства про 

працю. 

Важливе значення для забезпечення здійснення трудових прав 

працівників мають юридичні гарантії, спрямовані на обмеження утримань із 

заробітної плати працівників. У статті 127 КЗпП України зазначено, що 

утримання із заробітної плати можуть проводитись тільки у випадках, 

передбачених законодавством України. Тому власник або уповноважений ним 

орган не може робити такі утримання на власний розсуд. Саме у цьому і 

полягає одна з істотних гарантій охорони заробітної плати робітників та 

службовців. Однак певні суми із заробітної плати працівників власник має 

право утримувати, але воно чітко регламентовано законом. 

Існують й інші гарантії, що забезпечують здійснення трудових прав 

громадян. Широко виявляються вони, зокрема, при покладанні на робітників 
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та службовців матеріальної відповідальності за збиток, заподіяний 

підприємству, установі, організації. Гарантії трудових прав при відшкодуванні 

цього збитку закладені як у самій процедурі його відшкодування, так і при 

визначенні конкретного його розміру. Усі зазначені особливості передбачені в 

статтях              130-138 КЗпП України. Ці норми спрямовані на: по-перше, 

збереження власності шляхом відшкодування працівником прямого дійсного 

матеріального збитку, заподіяного підприємству; по-друге, створення такого 

положення, щоб заробітна плата робітників та службовців була гарантована 

від необґрунтованих і надмірних утримань; по-третє, виховання працівника в 

дусі дбайливого відношення до майна підприємства. 

Не винятком є і юридичні гарантії у сфері забезпечення трудових прав 

суддів. Сьогодні в світлі судової реформи надзвичайно актуальним бачиться 

дослідження трудо-правового статусу судді в аспекті аналізу юридичних 

гарантій забезпечення трудових прав суддів, обумовлених їх професійною 

діяльністю. Адже ця посадова особа майже щодня розглядає та виносить 

рішення про десятки спорів, поновлює баланс порушених правовідносин, 

забезпечує дотримання верховенства права, досягнення справедливості та 

законності. При цьому суддя, здійснюючи правосуддя, виконує важливі 

державні функції, а саме: здійснює захист прав і свобод громадян, забезпечує 

стабільність правопорядку в державі. Відтак важко усвідомити, щоб суб’єкт 

такого особливого рівня та ступеня відповідальності отримував невідповідну 

матеріальну компенсацію за свою працю. У такому випадку суддя стає 

об’єктом маніпуляцій у корупційних схемах та проявах із боку зацікавлених 

сторін, що недопустимо для цивілізованої держави.  

Виходячи з вищезазначеного, з упевненістю можна сказати, що від 

досконалості системи гарантій діяльності судді суду загальної юрисдикції 

залежить доля існування судової влади в Україні. Проте на сьогодні, 

незважаючи на позитивну реалізацію судової реформи в Україні, 

конституційно-правовий статус суддів не отримав ще належного та 

відповідного місця у суспільстві. У роботах українських вчених зустрічаються 
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окремі думки щодо гарантій діяльності суддів та спроби їх систематизації, 

хоча загалом проблемне питання щодо гарантій діяльності суддів не знайшло 

ще достатнього висвітлення та розвитку. Досить часто гарантії ототожнюють 

із їх відповідними принципами, що, на нашу думку, є не досить правильним, 

адже гарантії за своїм змістом переважно мають теоретичне значення, тоді як 

принципи справляють значний вплив саме на практику реалізації 

конституційних прав та обов’язків. Окрім того, на жаль, в науковій літературі 

не висвітлені правові межі розбіжностей таких понять як «гарантії діяльності 

суддів» і «гарантії діяльності судів». 

В.М. Кравчук вказує, що гарантіями діяльності суддів судів загальної 

юрисдикції є сукупність об’єктивних та суб’єктивних чинників, спрямованих 

на практичну реалізацію їх прав та обов’язків, на усунення можливих 

перешкод їх неналежного здійснення [129]. При цьому, як відзначає вчений, за 

своєю структурою гарантії діяльності суддів включають в себе, по-перше, 

юридичні акти, тобто закони, підзаконні та інші нормативні акти, по-друге, 

організаційно-правову діяльність суб’єктів права, по-третє, спеціальні 

гарантуючі методи впливу на суспільні відносини, тобто правотворчі, 

правореалізуючі та контрольно-наглядові процеси, спрямовані на забезпечення 

гарантій діяльності суддів судів загальної юрисдикції [129]. Таким чином, 

гарантії діяльності суддів є важливим елементом конституційно-правового 

статусу судів загальної юрисдикції,. Аналіз літературних джерел дозволяє 

стверджувати, що під гарантіями діяльності суддів судів загальної юрисдикції 

і підкорення їх тільки закону слід розуміти систему умов і засобів, які 

спрямовані на реальну практичну реалізацію даного принципу, його 

вдосконалення, а в необхідних випадках – ефективний захист від будь-яких 

протиправних посягань [6]. Так, в юридичній літературі немає одностайності в 

поглядах щодо класифікації гарантій діяльності суддів судів загальної 

юрисдикції. Зокрема Ю.А. Дмитрієв виділяє такі гарантії суддів і підкорення 

їх тільки закону: організаційно-правові (порядок виборів суддів, відкликання 

суддів, притягнення до кримінальної відповідальності), процесуальні 
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(таємниця нарадчої кімнати, заборона розголошення міркувань, які мали місце 

під час наради), ідеологічні. Але поза увагою автора залишаються політичні та 

економічні гарантії, які мають важливе значення для забезпечення 

незалежності суддів [130, с. 46]. На нашу думку, Є.Г. Мартинчик помилково 

виділяє політичні та економічні гарантії в окремі види гарантій діяльності 

суддів. Ми вважаємо, що організаційно-правові гарантії включають в себе 

політичні та економічні гарантії, адже вони визначають безпосередньо гарантії 

діяльності суддів в цілому, відтак і ці дві складові варто включати до такої 

групи. Н.В. Радутна обґрунтовано вважає, що належне забезпечення діяльності 

і незалежності суддів обумовлене системою гарантій політичних, 

ідеологічних, економічних, організаційних. На реалізацію цього принципу 

справляє суттєвий вплив культура, традиції, моральний клімат суспільства чи 

окремих громадських структур, компетентність суддів, рівень їх правової та 

загальної культури [59, с. 395]. На нашу думку, до додаткових факторів, що 

суттєво впливає на реалізацію цього принципу, можна віднести політичну 

стабільність в країні, низькій рівень корупції в органах влади та сталий 

економічний розвиток. Заслуговує підтримки і позиція О.Б. Абросимової, яка 

розрізняє з одного боку інституціональні, а з іншого – функціональні гарантії 

діяльності і незалежності суддів. Дійсно, сьогодні суд – це самостійний орган 

у організаційному розумінні цього слова, він не входить до жодного іншого 

органу держави, громадського об’єднання або будь-якої системи органів, за 

винятком власної. Суд самостійний і в частині ресурсного забезпечення 

(організаційного, кадрового, матеріально-технічного, фінансового тощо). І, 

нарешті, суд має абсолютно відокремлену специфічну компетенцію як 

предметну, так і територіальну [131, с. 67]. Така особливість суду, в першу 

чергу, пояснюється тією важливою функцією, яка покладена на нього і полягає 

у забезпеченні законності в суспільстві. Відтак повна відокремленість та 

незалежність, а також гарантії забезпечення невтручання в діяльність судових 

органів є передумовою успішного становлення та розвитку усіх правовідносин 

в країні, їх балансу та правомірності. 
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Отож, виходячи з цього, під гарантіями діяльності суддів пропонуємо 

розуміти сукупність усіх загально-правових та спеціальних засобів та способів 

реалізації суддями наданих їм чинним законодавством прав та обов’язків, яких 

вони набувають, вступаючи у трудові правовідносини. Загальні гарантії 

діяльності суддів судів загальної юрисдикції визначаються рівнем розвитку 

всіх сфер суспільного та державного ладу України, авторитетом судової влади 

у суспільстві та державі, станом прав і свобод людини і громадянина і, 

особливо, правом звернення до суду за захистом своїх законних прав і свобод. 

Спеціальні гарантії діяльності суддів судів загальної юрисдикції – це система 

нормативно-правових та організаційно-правових способів і засобів здійснення 

суддями своїх прав і обов’язків [132, с. 29]. Під нормативно-правовими 

гарантіями прийнято розуміти наявність гармонійно розвиненої комплексної 

законодавчої бази, що визначає конституційно-правовий статус суддів судів 

загальної юрисдикції і судової влади загалом. У свою чергу, організаційно-

правові гарантії передбачають наявність ефективного механізму, 

представленого органами державної влади та місцевого самоврядування. 

Відтак, як відзначає Т.В. Галайденко у своїх дослідженнях, гарантії 

незалежності суддів – це передбачені нормативно-правовими актами засоби 

мінімізації та усунення негативних зовнішніх та внутрішніх впливів на суддю 

під час відправлення ним правосуддя, спрямовані на забезпечення 

постановлення законного і обґрунтованого рішення відповідно до 

встановленої процедури. При цьому важливою гарантією незалежності суддів 

є належна оплата їхньої праці.  

Законопроект передбачає, що базова мінімальна зарплата районного 

судді буде 25 мінімальних заробітних плат, апеляційного судді – 50, 

верховного – 75 мінімальних заробітних плат. Реформування судової системи 

почнеться з Верховного Суду України і має завершитися за півроку. На 

відкритий конкурс допустять не лише чинних суддів, а й юристів та адвокатів 

з необхідною кваліфікацією. План реформування передбачає збільшення 

зарплати суддів Верховного Суду до 50-70 тисяч гривень, повне усунення 
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Президента від процесу призначення та звільнення суддів. Імунітет суддів 

також частково скасовується. Крім Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

(ВККС) у відборі братиме участь і Громадська рада. Кожного кандидата 

перевірять на професійні навички (анонімне тестування та практичне 

завдання), а також на доброчесність – відповідність походження майна, 

наявність дисциплінарних порушень та історію прийняття рішень. Активісти 

зможуть виносити власне рішення, захищати його перед ВККС та відстоювати 

власну рекомендацію [133]. 

Значний крок у покращенні матеріального забезпечення суддів зроблено 

у новому Законі України «Про судоустрій і статус суддів». У ньому змінено як 

принциповий підхід до визначення заробітної плати судді, так і його розміри. 

Так, стаття 133 «Суддівська винагорода» передбачає, що суддівська 

винагорода складається з посадового окладу та доплат за: 1) вислугу років; 2) 

перебування на адміністративній посаді в суді; 3) науковий ступінь; 4) роботу, 

що передбачає доступ до державної таємниці. 

Згідно з ч. 3 ст. 133 діючого Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» посадовий оклад судді місцевого суду встановлюється в розмірі 10 

мінімальних заробітних плат. Для порівняння, у новому Законі України «Про 

судоустрій та статус суддів» його значно збільшено, тепер він буде становити 

30 мінімальних заробітних плат. 

Посадові оклади інших суддів за діючим законодавством 

встановлюються пропорційно до посадового окладу судді місцевого суду з 

такими коефіцієнтами: 1) судді апеляційного суду – 1,1; 2) судді вищого 

спеціалізованого суду – 1,2; 3) судді Верховного Суду України, судді 

Конституційного Суду України – 1,3. А в Законі України «Про судоустрій і 

статус суддів», що набуде чинності з 30.09.2016 року, по-іншому визначено 

розміри посадових окладів та зазначено, що базовий розмір посадового окладу 

судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду становить 50 

мінімальних заробітних плат, а судді Верховного Суду – 75 мінімальних 

заробітних плат. 
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Варто зауважити, що гарантії суддів в частині гідної оплати праці є чи не 

найкращими в трудовій сфері серед усіх службовців та найманих працівників. 

Рівень заробітної плати суддів є одним із найвищих в Україні, проте варто 

зауважити, що такі гарантії надаються усім суддям без винятку без детального 

аналізу та перегляду усього складу суддівського корпусу на відповідність 

таким високим заробітним платам. 

Згідно з ч. 5 ст. 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 

07 липня 2010 року суддям виплачується щомісячна доплата за вислугу років у 

розмірі: за наявності стажу роботи більше 3 років – 15 відсотків, більше 5 

років  – 20 відсотків, більше 10 років – 30 відсотків, більше 15 років – 40 

відсотків, більше 20 років –  50 відсотків, більше 25 років – 60 відсотків, 

більше 30 років – 70 відсотків, більше 35 років –  80 відсотків посадового 

окладу.  

Суддям Конституційного Суду України, які вперше призначені на 

посаду судді, виплачується щомісячна доплата за вислугу років у розмірі 5,5 

відсотка за кожен рік роботи.  

Суддям, які обіймають посади заступника голови суду, секретаря 

судової палати, секретаря Пленуму Вищого спеціалізованого суду, секретаря 

Пленуму Верховного Суду України, виплачується щомісячна доплата у розмірі 

5 відсотків посадового окладу судді відповідного суду, голові суду – 10 

відсотків посадового окладу судді відповідного суду. Також суддям 

виплачується щомісячна доплата за науковий ступінь кандидата (доктора 

філософії) або доктора наук з відповідної спеціальності у розмірі відповідно 15 

і 20 відсотків посадового окладу судді відповідного суду.  

Поряд з цим варто звернути увагу і на ч. 8 ст. 133 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів», якою встановлено, що суддям виплачується 

щомісячна доплата за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці, у 

розмірі залежно від ступеня секретності інформації: відомості та їх носії, що 

мають ступінь секретності «Цілком таємно» – 10 відсотків посадового окладу 

судді відповідного суду; відомості та їх носії, що мають ступінь секретності 
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«Таємно» – 5 відсотків посадового окладу судді відповідного суду [18].Таким 

чином, відповідні законодавчо гарантовані доплати, на нашу думку, є 

необхідними для ефективної та неупередженої роботи суддів. Проте варто 

наголосити, що гарантії додаткових доплат повинні бути взаємопов’язаними із 

додатковими обов’язками та вимогами до суддівської служби загалом і 

кожного із суддів зокрема. Зазначені розміри доплат збережені також і у новій 

редакції Закону, що набуде чинності з 30.09.2016 року. Окрім того, новим 

Законом також закріплено і ще одну важливу гарантію у сфері оплати праці – 

регіональний коефіцієнт, який раніше не був передбачений. У ч. 4 ст. 133 

нового Закону від 02 червня 2016 року зазначається, що до базового розміру 

посадового окладу, визначеного частиною третьою цієї статті, додатково 

застосовуються такі регіональні коефіцієнти: 1) 1,1 –  якщо суддя здійснює 

правосуддя у суді, що розташований у населеному пункті з кількістю 

населення щонайменше сто тисяч осіб; 2) 1,2 –  якщо суддя здійснює 

правосуддя у суді, що розташований у населеному пункті з кількістю 

населення щонайменше п’ятсот тисяч осіб; 3) 1,25 – якщо суддя здійснює 

правосуддя у суді, що розташований у населеному пункті з кількістю 

населення щонайменше один мільйон осіб. Закріплення регіонального 

коефіцієнту є прогресивним положенням, оскільки за його допомогою 

враховується інтенсивність праці та навантаження однакових за статусом 

суддів.  Наприклад, зарплата судді місцевого суду залежить від кількості осіб, 

які проживають у населеному пункті, де він відправляє правосуддя, оскільки 

цей показник суттєво впливає на кількість судових справ, які можуть надійти 

на розгляд до кожного окремого суду та судді. 

При цьому важливою гарантією у сфері соціального захисту суддів є 

зарахування стажу їхньої трудової діяльності до суддівської діяльності. Так, 

відповідно до статті 135 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» до 

стажу роботи на посаді судді зараховується робота на посаді: 1) судді судів 

України, арбітра (судді) арбітражних судів України, державного арбітра 

колишнього Державного арбітражу України, арбітра відомчих арбітражів 
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України; 2) члена Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України; 3) судді у судах та арбітрів у державному і відомчому арбітражах 

колишнього СРСР та республік, що входили до його складу. До стажу роботи, 

що дає судді Конституційного Суду України право на відставку і виплату 

вихідної допомоги, зараховується також стаж іншої практичної, наукової, 

педагогічної роботи за фахом та стаж державної служби [18]. Зазначені 

гарантії також збережені і у новій редакції Закону. Гарантії трудових прав 

суддів в частині зарахування стажу роботи та переліку осіб, котрі мають на це 

право, на нашу думку, є позитивною правовою нормою, адже вони чітко 

визначають категорію осіб, котрі вправі розраховувати на зарахування до 

трудового стажу років, відпрацьованих на вказаних посадах із підвищеною 

відповідальністю. 

Окрім вищезазначеного, суддям надається щорічна оплачувана відпустка 

тривалістю 30 робочих днів з виплатою, крім суддівської винагороди, 

допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу. Суддям, які мають 

стаж роботи понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка 

тривалістю 15 календарних днів. На жаль, тривалість відпустки і за новою 

редакцією Закону залишилася незмінною, також новим Законом не внесено 

будь-яких диференціацій щодо її тривалості залежно від стажу суддівської 

діяльності, завантаженості чи спеціалізації судді. 

Відповідно до ст. 136 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

після призначення на посаду суддя Конституційного Суду України, 

Верховного Суду України, вищого спеціалізованого суду, апеляційного, 

місцевого суду, який потребує поліпшення житлових умов, забезпечується 

службовим житлом за місцем знаходження суду органами місцевого 

самоврядування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України [18]. 

Поряд з цим ст. 139 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

передбачає, що життя і здоров’я суддів підлягають обов’язковому державному 

страхуванню за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань України відповідно 
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до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності» [18]. Такі ж гарантії щодо поліпшення 

житлових умов суддів та обов’язковості їхнього соціального страхування 

відображені у статтях 138 та 141 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02 червня 2016 року. 

Аналізуючи досвід країн Європи, варто зауважити, що відповідне 

законодавство встановлює гарантії належного фінансового забезпечення 

суддів під час роботи і після завершення суддівської кар’єри. Так, Основним 

Законом ФРН і законодавством про судоустрій передбачено, що суддя має 

індивідуальне право на належний посадовий оклад, пенсійне забезпечення та 

допомогу членам родини у разі смерті судді. Якщо це право не забезпечується 

державою, то суддя вправі звернутися зі скаргою до Конституційного Суду 

ФРН. Основною підставою для матеріального забезпечення судді і обов’язку 

держави з його надання є службова діяльність судді, згідно з якою він повинен 

віддавати всі свої сили, вміння та навички виконанню своїх службових 

обов’язків. Після виходу на пенсію (65 років) судді федерального і земельного 

рівнів ФРН отримують грошове забезпечення згідно із законом про 

забезпечення державних службовців та суддів на рівні федерації та 

федеративних земель, розмір якого визначається лише стажем судді. До 

суддівського стажу зараховується також час, витрачений на необхідну 

професійну підготовку (навчання у ВНЗ, на курсах підвищення кваліфікації 

тощо). Пенсія судді складає 75 відсотків від його посадового окладу. 

Гарантією незалежності є й те, що за суддею, який перебуває у відставці, 

зберігається звання судді і такі ж самі гарантії недоторканності та соціального 

захисту, як і до виходу у відставку. 

Продовжуючи наше дослідження, варто вказати і на таку гарантію як 

недоторканність, яка передбачає наступне: 1) суддя є недоторканним. 

Затримання судді або обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою чи домашнього арешту до ухвалення обвинувального 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1105-14
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вироку судом не може бути здійснено без згоди Верховної Ради України;                    

2) суддя, затриманий за підозрою у вчиненні діяння, за яке встановлена 

кримінальна чи адміністративна відповідальність, повинен бути негайно 

звільнений після з’ясування його особи. Суддя не може бути підданий приводу 

чи примусово доставлений до будь-якого органу чи установи, крім суду;                    

3) судді може бути повідомлено про підозру у вчиненні кримінального 

правопорушення лише Генеральним прокурором України або його 

заступником; 4) суддя може бути відсторонений від посади у зв’язку з 

притягненням до кримінальної відповідальності на підставі вмотивованого 

клопотання Генерального прокурора України виключно в порядку, 

встановленому цим Законом. Таке відсторонення здійснюється Вищою 

кваліфікаційною комісією суддів України на строк не більше двох місяців. 

Продовження строку відсторонення судді від посади у зв’язку з притягненням 

до кримінальної відповідальності здійснюється в тому ж порядку на строк не 

більше одного місяця. Клопотання про продовження строку такого 

відсторонення судді від посади подається не пізніше п’ятнадцяти днів до 

закінчення строку, на який суддю було відсторонено. Вимоги до клопотання 

про відсторонення судді від посади у зв’язку з притягненням до кримінальної 

відповідальності встановлюються процесуальним законом. Суддя на час 

відсторонення від посади позбавляється права на отримання доплат до 

посадового окладу судді; 5) проведення стосовно судді оперативно-

розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися лише з дозволу 

суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням 

Генерального прокурора України або його заступників, керівника регіональної 

прокуратури або його заступників; 6) кримінальне провадження щодо 

обвинувачення судді у вчиненні кримінального правопорушення, а також 

прийняття рішення про проведення стосовно судді оперативно-розшукових 

заходів чи слідчих дій, застосування запобіжних заходів не може 

здійснюватися тим судом, в якому обвинувачений обіймає чи обіймав посаду 

судді. Якщо згідно із загальними правилами підсудності кримінальне 
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провадження стосовно судді має здійснюватися або рішення про проведення 

стосовно судді оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій чи застосування 

запобіжних заходів має прийматися тим судом, в якому обвинувачений 

обіймає чи обіймав посаду судді, кримінальне провадження або прийняття 

рішення про проведення оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій 

здійснюється судом, найбільш територіально наближеним до суду, в якому 

обвинувачений обіймає чи обіймав посаду судді, іншої адміністративно-

територіальної одиниці (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва чи 

Севастополя) [18]. На нашу думку, вказана гарантія є позитивною правовою 

нормою, яка забезпечує невтручання в діяльність судді, що апріорі повинна 

бути незалежною та об’єктивною. Проте наразі в нашій країні вказана гарантія 

в багатьох випадках посилює зростання невдоволеності в суспільстві 

суддівською системою загалом та суддями зокрема, адже вона часто 

використовується як імунітет для протиправних корупційних дій. Ми 

вважаємо, що така гарантія повинна існувати в трудовому праві і надалі, проте 

із поправками, які нададуть можливості швидше та оперативніше реагувати на 

прояви корупції та зловживань становищем судді. 

Попри численні дискусії у суспільстві щодо недоцільності надання 

недоторканності окремим категоріям посадових осіб, гарантія недоторканності 

все ж збережена для суддів у нормах нового Закону. Проте, вона у порівнянні з 

діючими нормами, дещо видозмінена. Насамперед, дозвіл на затримання чи 

тримання під вартою судді за новим Законом уповноважена надавати Вища 

рада правосуддя, а не Верховна Рада України, Також недоторканність судді за 

нормами Закону від 02.06.2016 року не носить такий абсолютний характер, як 

за нормами Закону від 07.07.2010 року. Так, за нормами Закону від 02.06.2016 

року суддю не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом 

до винесення обвинувального вироку суду, за винятком затримання судді під 

час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. 

Тобто, допускаються випадки, коли згода Вищої ради правосуддя на 

затримання судді не потрібна, що автоматично призводить до втрати 
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суддівської недоторканності та можливості вчинення щодо нього відповідних 

дій в рамках кримінального провадження. Також віднесення надання згоди на 

затримання судді чи утримання його під вартою саме до Вищої ради 

правосуддя значно спростить процедуру отримання такого дозволу у 

обґрунтованих та необхідних випадках, що, у свою чергу, сприятиме 

формуванню відповідальної та прозорої системи правосуддя з огляду на 

реальну можливість бути покараним за вчинені злочини. 

Проте, на нашу думку, суддівська недоторканність все ж таки 

залишається важливою гарантією їхньої незалежності та реалізації трудових 

прав, а тому у повній мірі її скасовувати не слід. Саме тому вона 

забезпечується також і специфічним колом суб’єктів, уповноважених 

пред’являти обвинувачення судді та здійснювати щодо нього дисциплінарне 

чи кримінальне провадження. Так, особливі умови щодо недоторканності 

суддів за Законом, що набуде чинності з 30.09.2016 року, мають наступний 

зміст: суддя є недоторканним. Без згоди Вищої ради правосуддя суддю не 

може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення 

обвинувального вироку суду, за винятком затримання судді під час або відразу 

ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Суддю не може бути 

притягнуто до відповідальності за ухвалене ним судове рішення, за винятком 

вчинення злочину або дисциплінарного проступку. Суддя, затриманий за 

підозрою у вчиненні діяння, за яке встановлена кримінальна чи 

адміністративна відповідальність, повинен бути негайно звільнений після 

з’ясування його особи, за винятком: 1) якщо Вищою радою правосуддя надано 

згоду на затримання судді у зв’язку з таким діянням; 2) затримання судді під 

час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, якщо 

таке затримання є необхідним для попередження вчинення злочину, 

відвернення чи попередження наслідків злочину або забезпечення збереження 

доказів цього злочину. Суддя не може бути підданий приводу чи примусово 

доставлений до будь-якого органу чи установи, крім суду, за винятком 

випадків, зазначених у частині другій цієї статті. Судді може бути повідомлено 
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про підозру у вчиненні кримінального правопорушення лише Генеральним 

прокурором або його заступником. Суддя може бути тимчасово відсторонений 

від здійснення правосуддя на строк не більше двох місяців у зв’язку з 

притягненням до кримінальної відповідальності на підставі вмотивованого 

клопотання Генерального прокурора або його заступника в порядку, 

встановленому законом. Рішення про тимчасове відсторонення судді від 

здійснення правосуддя ухвалюється Вищою радою правосуддя. Продовження 

строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з 

притягненням до кримінальної відповідальності здійснюється в тому ж 

порядку на строк не більше двох місяців. Клопотання про продовження строку 

такого відсторонення судді від здійснення правосуддя подається Генеральним 

прокурором або його заступником не пізніше десяти днів до закінчення 

строку, на який суддю було відсторонено. Вимоги до клопотання про 

тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з 

притягненням до кримінальної відповідальності встановлюються 

процесуальним законом. 

У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді 

дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади, 

такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення 

правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою 

правосуддя. Суддя на час тимчасового відсторонення від здійснення 

правосуддя позбавляється права на отримання доплат до посадового окладу 

судді. Проведення стосовно судді оперативно-розшукових заходів чи слідчих 

дій, що можуть проводитися лише з дозволу суду, здійснюється на підставі 

судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора або 

його заступника, керівника регіональної прокуратури або його заступника. 

Кримінальне провадження щодо обвинувачення судді у вчиненні 

кримінального правопорушення, а також прийняття рішення про проведення 

стосовно судді оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, застосування 



161 

запобіжних заходів не може здійснюватися тим судом, в якому обвинувачений 

обіймає чи обіймав посаду судді. Якщо згідно із загальними правилами 

визначення юрисдикції кримінальне провадження стосовно судді має 

здійснюватися або рішення про проведення стосовно судді оперативно-

розшукових заходів чи слідчих дій чи застосування запобіжних заходів має 

ухвалюватися тим судом, в якому обвинувачений обіймає чи обіймав посаду 

судді, кримінальне провадження або ухвалення рішення про проведення 

оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій здійснюється судом, найбільш 

територіально наближеним до суду, в якому обвинувачений обіймає чи 

обіймав посаду судді, іншої адміністративно-територіальної одиниці 

(Автономної Республіки Крим, області, міста Києва чи Севастополя). За 

шкоду, завдану судом, відповідає держава на підставах та в порядку, 

встановлених законом. 

Потребує уваги і така гарантія трудової діяльності судді як 

незмінюваність, що за своїм змістом передбачає перебування судді на посаді 

до виповнення йому 65 років у разі призначення його на посаду безстроково 

або не більше 5 років, якщо  він призначений вперше на таку посаду. При 

цьому досить важливим моментом є те, що суддя як і інші працівники не може 

бути переведений на іншу посаду без його згоди. За новим Законом 

незмінюваність судді набуває більш абсолютного характеру та означає 

гарантування судді перебування на його посаді до досягнення ним віку 65 

років. 

Важливою гарантією забезпечення трудових прав суддів є і матеріальне 

та соціальне забезпечення суддів як їх право та гарантія незалежності, воно 

включає: 

1) право судді на відставку та збереження за ним недоторканності 

та соціального захисту як і до виходу у відставку, збереження за ним 80 % ( за 

кожний повний рік роботи на посаді судді понад 20 років збільшується на 2 %, 

але не більше ніж 90 % ) посадового окладу судді; 
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2) гарантований розмір посадового окладу, збільшення 

щомісячної надбавки за вислугу років, доплат за кваліфікаційні класи, що 

нами були розглянуті вище;  

3) забезпеченням судді житлом та належними побутовими 

умовами тощо; 

4) безоплатне медичне обслуговування у державних закладах 

охорони здоров’я судді та членів його. Члени сім’ї судді можуть 

обслуговуватися в тих медичних закладах, де обслуговується суддя [18]. На 

нашу думку, вказані гарантії соціального характеру є необхідними для суддів 

як для службовців із підвищеним рівнем відповідальності та ризику для 

здоров’я, проте реалізація та забезпечення таких гарантій на практиці повинна 

відбуватись у поєднанні із задекларованими нормами на постійній основі та 

принципах відповідності, а не тільки для вибраних осіб. 

Досить актуальною є проблематика визначення розміру грошового 

утримання судді у відставці. Так, згідно з нормативно-правовим регулюванням 

його розмір змінювався, останньою редакцією Закону України від 07.07.2010 

року передбачалося обрахування щомісячного довічного грошового утримання 

у розмірі 60 % від розміру суддівської винагороди. Проте рішенням 

Конституційного Суду України було визнано неконституційним звуження 

прав та свобод суддів і відповідне зменшення відсоткового розміру грошового 

утримання та зазначено, що застосуванню підлягає частина третя статті 141 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 07 липня 2010 року                    

№ 2453-VI до внесення змін Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» від 02 березня 

2015 року № 213-VIII, тобто у редакції Закону України «Про забезпечення 

права на справедливий суд» від 12 лютого 2015 року № 192-VIII, а саме: 

«Щомісячне довічне грошове утримання виплачується судді у розмірі 80 

відсотків грошового утримання судді, який працює на відповідній посаді. За 

кожний повний рік роботи на посаді судді понад 20 років розмір щомісячного 

довічного грошового утримання збільшується на два відсотки заробітку, але не 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/213-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/192-19


163 

може бути більшим ніж 90 відсотків заробітної плати судді, без обмеження 

граничного розміру щомісячного довічного грошового утримання. У разі зміни 

грошового утримання судді, який працює на відповідній посаді, здійснюється 

перерахунок раніше призначеного щомісячного довічного грошового 

утримання» [18]. Проте за нормами нового Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» щомісячне довічне грошове утримання знову переглядається і 

виплачується в розмірі 50 відсотків суддівської винагороди судді, який працює 

на відповідній посаді. За кожний повний рік роботи на посаді судді понад 20 

років розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується на два 

відсотки грошового утримання судді. Набрання чинності такою нормою, 

очевидно, породить чергові суспільні дискусії щодо обрахунку розміру 

довічного грошового утримання судді, а також приведе до колізії з рішенням 

Конституційного Суду України від 08.06.2016 року стосовно соціальних 

гарантій суддів. 

Досить важливою юридичною гарантією забезпечення трудових прав 

суддів, як запевняє В.В. Сердюк, є і соціальний захист судді: 1) життя і 

здоров’я суддів підлягають соціальному страхуванню за рахунок державного 

бюджету на суму десятирічного грошового утримання за останньою посадою;                            

2) забезпечується гарантована виплата одноразової страхової суми у випадку 

смерті судді при виконанні службових обов’язків сім’ї; 3) гарантована виплата 

одноразової страхової суми за рахунок страхових платежів по обов’язковому 

державному особистому страхуванню суддів в розмірі п’ятирічного заробітку 

у разі заподіяння судді у зв’язку з виконанням відповідно до закону службових 

обов’язків каліцтва чи іншого стійкого ушкодження здоров’я, що виключає 

можливість продовження професійної діяльності; 4) збитки, заподіяні 

знищенням або пошкодженням майна судді чи членам його сім’ї і близьким 

родичам у зв’язку з виконанням відповідно до закону суддею службових 

обов’язків, відшкодовуються державою в повному обсязі. Виплата відповідних 

сум проводиться за рахунок сум державного бюджету; 5) Законом України 

«Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів» 
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встановлено особливу систему заходів державного захисту працівників суду, 

від перешкоджання виконанню покладених на них обов’язків і здійсненню 

наданих прав, а так само від посягань на життя, здоров’я, житло і майно суддів 

та їх близьких родичів у зв’язку із їх службовою діяльністю [134, с. 119]. 

Для забезпечення безпеки суддів та їх близьких родичів, 

недоторканності житла, а також збереження їх майна з урахуванням 

конкретних обставин можуть застосовуватися такі заходи ( ст. 5 Закону 

України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних 

органів»): 

–  видача зброї, засобів індивідуального захисту і сповіщення про 

небезпеку; 

–  встановлення телефону за місцем проживання; 

–  використання технічних засобів контролю і прослуховування 

телефонних та інших переговорів, візуальне спостереження; 

–  тимчасове розміщення у місцях, що забезпечують безпеку; 

–  забезпечення конфіденційності даних про об’єкт захисту; 

–  переведення на іншу роботу, направлення на навчання, заміна 

документів, переселення в інше місце проживання [135, с. 178]. Вказана 

гарантія є особливістю суддівської діяльності, адже судді в багатьох випадках 

розглядають справи, що безпосередньо пов’язані із кримінальним світом та 

аморальними особами, котрі не зупиняться ні перед чим на шляху до своїх 

цілей. 

Відтак, аналізуючи усе вищевикладене, пропонуємо наступні шляхи 

підвищення юридичних гарантій забезпечення трудових прав суддів: 

1) закріпити в Законі України «Про судоустрій і статус суддів» окрему 

главу під назвою «Юридичні гарантії забезпечення та реалізації трудових прав 

суддів» задля кращого розуміння їх сутності та систематизації, а також 

уникнення неоднозначних трактувань при забезпеченні та реалізації суддями 

їхніх трудових прав; 
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         2) внести зміни до гарантій забезпечення трудових прав суддів, що 

стосується забезпечення осіб, які потребують поліпшення житлових умов. При 

цьому, вказана процедура повинна бути чіткою та прозорою. Житло необхідно 

надавати саме тим суддям, які його потребують, а не тим, які вже давно його 

мають, але воно оформлене на інших осіб. Задля створення ефективного та 

справедливого механізму розподілу житла державним органам необхідно 

використати наявні можливості та повноваження для збору достовірної та 

правдивої інформації. Варто також закріпити реальні строки та порядок 

отримання житла суддями, котрі дійсно цього потребують; 

       3)  закріпити як гарантію невтручання в трудову діяльність суддів 

додаткову кримінальну відповідальність для осіб, котрі здійснюють зовнішній 

тиск на суддю при прийнятті ним рішення, а також занесення даних про таких 

осіб до єдиної бази корупціонерів. 

Отже, проаналізувавши питання підвищення юридичних гарантій у сфері 

забезпечення трудових прав суддів, варто зробити наступні висновки. 

На даний час гарантії трудових прав суддів, що закріплені у 

вітчизняному законодавстві, в цілому є достатніми для здійснення суддями 

своєї трудової діяльності. Якщо ж піддати детальному аналізу норми, які 

визначають такі гарантії діяльності суддів, то спостерігається багато недоліків, 

котрі необхідно усунути. Це, зокрема, і повноцінна реалізація на практиці тих 

гарантій, що закріплені у законах, і внесення чіткості у певні процедурні 

моменти, що так чи інакше забезпечують дотримання трудових прав суддів 

(незалежність суддів, право на гідні умови праці, відпочинок тощо). 

 

 

3.3 Удосконалення порядку призначення та обрання суддів на посади як 

форми реалізації їх трудових прав 

 

Суддя як особлива категорія працівників із підвищеним ступенем 

відповідальності перед суспільством, а також значною увагою з боку того ж 
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самого суспільства до результатів своєї діяльності має специфічну та складну 

процедуру призначення та обрання на посаду [136, с. 21]. Відтак 

першочерговим та пріоритетним завданням, що має ставитись перед 

законодавцями, є розроблення та вдосконалення порядку призначення та 

обрання суддів на посади з метою забезпечення ефективного та справедливого 

правосуддя в країні, а також повноцінної реалізації їх трудових прав. 

Розпочинаючи наше дослідження, для початку пропонуємо відзначити, 

що формування в Україні демократичної, правової держави неможливе без 

належного забезпечення та функціонування правосуддя. Вчені-юристи 

стверджують, що призначення суддів завжди були надзвичайно спірним 

процесом [137, с. 57]. Помилки в процесі підбору та підготовки кадрів на 

суддівські посади, недоліки в організаційних процедурах під час 

перепідготовки працюючих суддів є свідченням того, що постала реальна 

необхідність удосконалення кадрової роботи. Адже суспільство та всі його 

члени зацікавлені у тому, аби знати, хто буде розв’язувати конфлікти у разі їх 

виникнення, із яким рівнем кваліфікації та професіоналізму, із якими 

морально-етичними та особистісними якостями та іншими позитивними 

даними, що необхідні для авторитетного судді [138, с. 211]. Саме тому 

нагальним питанням в умовах сьогодення є пошук та виявлення шляхів 

вирішення актуальних теоретичних і практичних проблем формування 

суддівського корпусу в Україні, оскільки досить переконливою є думка про те, 

що в існуючій судовій системі суддя є центральною, головною фігурою у 

здійсненні судочинства, носієм судової влади в державі. Йому згідно з 

Основним Законом нашої держави надані повноваження здійснювати 

правосуддя, ухвалювати і проголошувати іменем держави судові рішення, які є 

обов’язковими для виконання на всій території України. Адже від 

професійності судді, його здатності кваліфіковано, сумлінно й неупереджено 

здійснювати правосуддя, високих моральних якостей залежить захист прав і 

свобод громадян, юридичних осіб, інтересів держави, авторитет судової влади 

в суспільстві та авторитет нашої країни в світі [139, с. 39]. Отож, виходячи з 
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цього, одним із найгостріших питань в умовах сьогодення є питання добору та 

призначення суддів на посаду. 

Розпочинаючи вивчення питання, що стало предметом нашого 

дисертаційного дослідження, передусім пропонуємо визначити, що ж являє 

собою таке поняття як «призначення». Кодекс законів про працю України не 

містить положення про призначення на посаду як підставу виникнення 

трудових правовідносин, у ньому називаються тільки трудовий договір та його 

форми. Але в Конституції України, спеціальних законах і підзаконних актах 

широко використовується термін «призначення», коли йдеться про заміщення 

посад у сфері державної діяльності та в інших випадках. Про призначення йде 

мова і у локальних нормативних актах: статутах підприємств, установ, 

організацій, господарських товариств; посадових інструкціях, що регулюють 

права й обов’язки окремих категорій керівних працівників тощо. Зазначені 

нормативні акти застосовують термін «призначення» для позначення різних 

правових явиш. Якщо проаналізувати названі норми, то їх можна поділити на 

три групи. До першої з них належать ті, в яких термін «призначення» 

невиправдано використовується замість інших (як правило, замість терміна 

«обрання»), що не відображає характеру й особливостей виникнення 

правовідносин відповідних категорій працівників, створює певні проблеми на 

майбутнє при їх зміні (припиненні), застосуванні дисциплінарної 

відповідальності тощо. До другої групи можна віднести випадки, коли рішення 

про заміщення посади приймається одноособово в межах однієї юридичної 

особи (підприємства, установи, організації тощо). Тут поняття «призначення» 

використовується для позначення оформлення на роботу чи укладення 

договору (контракту). І, в свою чергу, до третьої групи належать випадки, коли 

термін «призначення» вживається для позначення окремого самостійного 

способу заміщення посади. Трудовому законодавству минулих років відомий 

такий порядок виникнення правовідносин із заступниками керівника 

підприємства, головного бухгалтера, деяких категорій головних фахівців, 

посади яких входили до номенклатури [140, с. 58]. Отже, як випливає з 
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вищенаведеного, «призначення» – це розпорядження уповноваженого органу 

на право заміщення вакантної посади на чітко визначених умовах із 

дотриманням конкретних процедур. При цьому варто зазначити, що 

призначення на посаду є взаємною згодою сторін, що базується на 

добровільній основі. Воно являє собою взаємопогоджений адміністративний 

акт. При цьому передумовою дійсності такого адміністративного акта про 

призначення на посаду є згода призначуваної особи. Відтак, виходячи з 

загальних положень, вважаємо за необхідне визначитись з поняттям 

«призначення суддів на посаду», під яким, на нашу думку, слід розуміти як 

спеціальне розпорядження уповноваженого органу – Вищої ради юстиції, 

відповідно до рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (за 

новим Законом – подання Вищої ради правосуддя), яке підлягає подальшому 

погодженню гарантом країни на право заміщення вакантної посади судді на 

визначений термін та на чітко закріплених умовах. При цьому слід відзначити, 

що призначення суддів ґрунтується на юридично регламентованій процедурі 

професійного відбору, якій, у свою чергу, передує спеціальна професійна 

підготовка і суворі правила проходження суддівської кар’єри. Не випадково 

порядок обрання та призначення суддів на посади визначається як одна з 

гарантій незалежності суддів [141, c. 145]. І це дійсно так, адже в процесі 

здійснення зазначеної процедури практично зводиться до мінімуму вплив як 

кандидатів на посаду судді, так і осіб, що «зацікавлені» у проходженні певного 

кандидата до суддівського корпусу задля виконання конкретних замовлень. 

Відповідно суддя, що призначається та обирається у результаті проходження 

такого складного відбору, нічим не зобов’язаний сторонам, що цьому могли 

«сприяти». Процедура добору суддівських кадрів являє собою комплекс 

організаційних заходів із підбору кандидатів на основі всебічного аналізу їх 

морально-етичних та професійних якостей, рівня їх відповідності вимогам 

обумовлених законом, що дозволяє визначити найбільш підготовлених 

кандидатів для реалізації трудових функцій та здійснення посадових 

обов’язків. 
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Так, у кожній країні існують свої вікові, професійні та інші цензи, що 

висуваються до осіб, які бажають здійснювати правосуддя. Зокрема, на 

міжнародному та європейському рівнях питанням призначення й обрання на 

посаду судді приділяється досить значна увага, про що свідчить прийняття 

низки міжнародних норм, таких як Основні принципи ООН з питань 

незалежності судових органів [142]; документи Ради Європи, зокрема 

Рекомендація R (2010) 12 з питання про незалежність, ефективність і роль 

суддів [143]; Європейська хартія про статус суддів [144] тощо. Щодо 

законодавства України, то на сьогодні механізм призначення суддів на посади 

в Україні регламентується положенням статті 128 Конституції України, яка 

передбачає, що перше призначення на посаду професійного судді строком на 

п’ять років здійснюється Президентом України. Подальшого розвитку це 

положення набуло у главі другій розділу ІV «Призначення на посаду судді» 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» [16], прийнятого Верховною 

Радою України 07 липня 2010 року. Цим Законом [16] був змінений процес 

призначення й обрання на посаду судді, встановлені більш суворі правила 

атестації кандидатів на посаду судді, що обираються вперше або ж 

безстроково. У вказаному Законі з цього приводу зазначається: «Суддею є 

громадянин України, який, відповідно до Конституції України та цього 

Закону, призначений чи обраний суддею, займає штатну суддівську посаду в 

одному із судів України й здійснює правосуддя на професійній основі. Судді в 

Україні мають єдиний статус незалежно від місця суду в системі судів 

загальної юрисдикції чи адміністративної посади, яку суддя обіймає в суді» 

[145, с. 38]. Відповідно до зазначеного Закону суддею суду загальної 

юрисдикції в Україні може бути громадянин України, не молодший двадцяти 

п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не 

менш як три роки, проживає в Україні не менш як десять років та володіє 

державною мовою [16]. Відтак з вищевикладеного випливає, що судді є 

окремою категорією працівників, а отже особи, що претендують на посаду 

судді, повинні бути ретельно перевірені та атестовані відповідно до 
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затвердженої методики задля уникнення призначення непрофесіоналів на 

посади у судовій гілці влади. Як уже нами аналізувалося вище, поняття 

«повторного обрання судді безстроково» відсутнє у новому Законі, а судді за 

його нормами призначаються за єдиною процедурою Президентом України за 

поданням Вищої ради правосуддя безстроково до досягнення ними 65-річного 

віку. Також змінюється віковий ценз на зайняття такої посади, він становить 

30 років, збільшується передбачений для цього стаж роботи у сфері права з 3-х 

до 5-ти років. 

Л.В. Скомороха зазначає, що особи, відібрані для судових посад, повинні 

мати високі моральні якості і здібності, а також відповідну підготовку і 

кваліфікацію в галузі права. При цьому при підборі суддів не повинно бути 

дискримінації щодо даної особи за ознаками раси, кольору шкіри, статі, релігії, 

політичних та інших переконань, національного чи соціального походження, 

майнового стану тощо. Однак вимога про те, щоб кандидат на юридичну 

посаду був громадянином відповідної країни, не повинна розглядатися як 

дискримінаційна [146]. Ми погоджуємось із думкою автора, адже 

громадянство виступає як фактор патріотизму та підвищеної відповідальності 

суддів у питаннях прийняття власних рішень, хоча, на жаль, бувають і 

винятки. 

Виходячи з викладеного, можна зробити висновок, що чинний Закон 

України «Про судоустрій і статус суддів» чітко визначає регламент та 

процедуру призначення на посаду судді, проте містить і досі не вирішені певні 

процедурні питання [147, с. 87]. Для їх належного вирішення та визначення 

шляхів удосконалення порядку призначення або обрання суддів на посаду 

пропонуємо для початку проаналізувати сам порядок призначення та обрання 

вказаних суб’єктів трудового права на посади. 

 Так, процес призначення суддів на посаду вперше регламентується 

ст. 66 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» та складається з 15 

етапів (були зазначені вище), починаючи з оголошення Вищою 

кваліфікаційною комісією конкурсу на призначення особи на посаду вперше 
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Президентом України. За новим Законом вказаний процес також складається з 

15 етапів. 

На перший погляд, процедура призначення на посаду судді може 

здаватись занадто тривалою і бюрократичною, проте при детальному розгляді 

та аналізі стає зрозумілим, що саме така її складність надає змогу відсіяти усіх 

кандидатів, які не підходять на посаду судді з тих чи інших професійних або ж 

морально-етичних міркувань.  

Відтак останнім і завершальним етапом призначення судді на посаду є 

рішення Президента України. Так, відповідно до ст. 74 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» призначення на посаду судді здійснюється 

Президентом України на підставі та в межах подання Вищої ради юстиції, без 

перевірки додержання встановлених цим Законом вимог до кандидатів на 

посаду судді та порядку проведення добору кандидатів на посаду судді. Будь-

які звернення щодо кандидата на посаду судді не перешкоджають його 

призначенню на посаду судді. Викладені в таких зверненнях факти можуть 

бути підставою для порушення Президентом України перед компетентними 

органами питання про проведення в установленому законом порядку 

перевірки цих фактів. При цьому, як визначено ч. 2 вказаної статті, Президент 

України видає Указ про призначення судді не пізніше тридцяти днів із дня 

отримання відповідного подання Вищої ради юстиції [16]. Аналізуючи дану 

правову норму, варто наголосити, що пункт 15 із вказаної процедури доцільно 

було б вилучити. Адже Президент України є особою із власними мотивами та 

політичними інтересами, тому, на наш погляд, доцільніше було б, щоб 

остаточне рішення про призначення судді має приймалось колегіально шляхом 

таємного голосування. На нашу думку, включення Президента України до 

такої процедури сприяє зменшенню об’єктивності та незалежності у питаннях 

неупередженого та аполітичного призначення суддів на посади. Для 

покращення та удосконалення процедури призначення суддів на посади, а 

також забезпечення прозорості та гласності такого механізму, на нашу думку, 

варто створити незалежний орган із відповідними повноваженнями по відбору 
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та призначенню суддів. До складу такого органу повинні входити, окрім 

діючих суддів, також представники громадських організацій, що буде сприяти 

об’єктивності та прозорості процедури. Зазначене зауваження частково 

враховано у новому Законі від 02 червня 2016 року, за яким створено Вищу 

раду правосуддя. Проте ця новела повністю не вирішує зазначену проблему, 

оскільки Вища рада правосуддя наділена лише повноваженнями вносити 

подання Президенту України щодо кандидатур на посаду судді, а остаточне 

право на призначення чи відмову у призначенні судді на посаду все ж таки 

залишається у Президента України, що створює можливості для монополізації 

таких правомочностей саме у його руках та не сприяє демократичності і 

прозорості призначення судді на посаду, зберігає подальшу залежність та 

підпорядкованість органу, який його призначав на посаду. 

Відповідно до ст. 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»  

(ст. 57 – нового Закону) особа, вперше призначена на посаду судді, набуває 

повноважень судді після складення присяги судді такого змісту: «Я, (ім’я та 

прізвище), вступаючи на посаду судді, урочисто присягаю Українському 

народові об’єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно, справедливо та 

кваліфіковано здійснювати правосуддя від імені України, керуючись 

принципом верховенства права, підкоряючись лише закону, чесно і сумлінно 

здійснювати повноваження та виконувати обов’язки судді, дотримуватися 

етичних принципів і правил поведінки судді, не вчиняти дій, що порочать 

звання судді або підривають авторитет правосуддя» [16]. Згідно з ч. 2 вказаної 

статті суддя складає присягу під час урочистої церемонії у присутності 

Президента України. До участі в церемонії запрошуються Голова Верховного 

Суду України, Голова Ради суддів України, Голова Вищої ради юстиції 

(Голова Вищої ради правосуддя – за новим законом) та Голова Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України. Текст присяги підписується суддею і 

зберігається в його суддівському досьє [16]. Отже, тільки після прийняття 

присяги суддею особа набуває статусу професійного судді України. 
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На сьогодні з прийняттям Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02 червня 2016 року уніфіковано процедуру призначення суддів на 

посади. У цьому контексті скасовано поділ процедур на «призначення судді на 

посаду вперше» та «обрання судді безстроково», у той час як за діючим 

Законом від 07.07.2010 року [18], який регламентує процедуру призначення 

суддів, закріплена саме двохетапність у призначенні, а згодом обранні судді на 

посаду. Така особливість наведеного процесу характеризується значною 

кількістю недоліків, а тому не може продовжувати існувати у такому вигляді з 

огляду на нові європейські стандарти, які Україна зобов’язувалася впровадити 

у своїй системі правосуддя. Коротко охарактеризуємо недоліки, які мають 

місце у нормах Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 

року [18] щодо другого етапу обрання судді на посаду з метою їх порівняння з 

нормами, що набудуть чинності з 30.09.2016 року у контексті їх 

прогресивності. 

При обранні на посаду судді безстроково суддям доводилося долати не 

менш важкий шлях. Відповідно до вимог ст. 76 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» Вища кваліфікаційна комісія суддів України 

приймає вмотивоване рішення про рекомендування чи відмову в 

рекомендуванні для обрання на посаду судді безстроково і в разі 

рекомендування направляє відповідне подання до Верховної Ради України. 

При цьому, кандидат на посаду судді безстроково не пізніш як за шість місяців 

до закінчення строку перебування на посаді судді звертається до Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України із заявою про рекомендування його для 

обрання на посаду судді безстроково [149, с. 102]. 

Для участі у доборі кандидат на обрання суддею безстроково подавав:                

1) письмову заяву про рекомендування кандидата для обрання на посаду судді 

безстроково; 2) копію паспорта громадянина України; 3) анкету кандидата на 

посаду судді безстроково, що містить інформацію про нього; 4) копію диплома 

про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, копії документів 

про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, 
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що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про 

науковий ступінь, вчене звання (за наявності); 5) копію рішення про 

результати кваліфікаційного оцінювання; 6) виписку з трудової книжки про 

стаж роботи на посаді судді; 7) довідку медичної установи про стан здоров’я 

кандидата з висновком щодо його придатності до роботи на посаді, пов’язаній 

із виконанням функцій держави; 8) декларацію особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, 

встановленому законодавством у сфері запобігання корупції; 9) письмову 

згоду на збирання, зберігання, обробку та використання інформації про нього з 

метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді безстроково; 10) заяву 

про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення 

влади» [16]. При цьому форма і зміст заяви про рекомендування кандидата для 

обрання на посаду судді безстроково, анкети кандидата на посаду судді 

безстроково затверджуються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 

та розміщуються на її офіційному веб-сайті [150, 69]. 

 У кінцевому результаті рішення про обрання кандидата на посаду судді 

безстроково приймала Верховна Рада України [16]. Подання Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України та прийняте нею рішення про 

рекомендування кандидата для обрання на посаду судді безстроково 

вносилися до Верховної Ради України не пізніш як за місяць до закінчення 

строку перебування такого кандидата на посаді судді. У поданні зазначалися 

прізвище, ім’я, по-батькові кандидата та найменування суду, до якого 

пропонується обрати кандидата [16]. Порядок розгляду питання та прийняття 

Верховною Радою України рішення про обрання кандидата на посаду судді 

безстроково встановлювався цим Законом та Регламентом Верховної Ради 

України. Якщо кандидата на посаду судді безстроково не обрано, Вищою 

радою юстиції вносилося подання про звільнення цього кандидата з посади 

судді у зв’язку із закінченням строку, на який його призначено [16].  

Відтак, аналіз усього вищевикладеного дає право відзначити, що 

регулювання порядку добору суддів характеризувався неповнотою, 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1861-17/paran22#n22
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1861-17/paran22#n22
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суперечливістю та безсистемністю. Існуюча система добору суддів не досить 

повно забезпечена необхідними передумовами для призначення на посаду 

судді. Тому вітчизняні вчені неодноразово висловлювали різні пропозиції 

щодо вдосконалення процедури призначення й обрання суддів судів загальної 

юрисдикції на посади [151].  

Так, як зазначає голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

І.Л. Самсін, ситуація з формуванням суддівського корпусу в Україні була 

недосконалою і суб’єктивною. Не існувало належних механізмів перевірки 

знань, вмінь та навичок щодо відбору кандидатів [152]. При цьому, як 

відзначає М. Закаблук, відбір проводився за відсутності законодавчо 

закріплених критеріїв оцінки результатів, які екзаменатори ухвалювали на 

власний розсуд [153, с. 9]. Увесь цей час серед науковців та практиків 

неодноразово висловлювалися пропозиції щодо покращення процедури 

призначення на посаду суддів. Так, І.Є. Марочкін у «Рекомендаціях з підбору 

кандидатів на посади суддів» пропонував для вдосконалення механізму 

формування корпусу суддів в Україні запроваджувати в подальшому 

конкурсний відбір та розгляд подання претендентів на цю посаду [154, с. 27]. 

У тому випадку, як відзначає М.А. Дідиченко,  коли з’являється вакантна 

посада на місце судді місцевого суду, обов’язком кваліфікаційної комісії 

суддів є оприлюднення офіційного повідомлення про таку посаду у засобах 

масової інформації у формі оголошення про відкриття конкурсу на посаду. 

Зазначена інформація повинна бути загальнодоступною для громадськості на 

всіх рівнях використання та не обмежуватись ніякими рамками та вичерпним 

колом користувачів [155, с. 185]. За таких умов усі бажаючі, які відповідають 

кандидатському цензу, повинні мати змогу звернутися із заявою про 

призначення на посаду судді [156, с. 112]. На нашу думку, пропозиції авторів в 

частині покращення процедури призначення та обрання суддів, механізму 

формування суддівського корпусу є слушними. Проте варто відзначити 

правову позицію Г.О. Мурашина, який вказує, що складність та 

відповідальність професії судді не може апріорі передбачати просту процедуру 
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відбору. Адже має бути досконало перевірено рівень знань кандидата, його 

практичні навички та досвід, морально-етичний бік його персони [157, с. 189]. 

Що ж стосується оприлюднення наявних вакантних посад та інформації про 

оголошення конкурсів, то нам вбачається, що такий крок не призведе ні до 

яких позитивних зрушень, тому що коло таких працівників та претендентів і 

так добре обізнане із ситуацією на цьому ринку праці. 

Враховуючи прогалини чинного законодавства у сфері призначення 

суддів на посаду, В.М. Мартиненко вважає, що необхідним шляхом щодо 

удосконалення порядку призначення та обрання суддів на посаду, в першу 

чергу, є розроблення Типової програми та порядку проходження спеціальної 

підготовки кандидатами на посаду судді, на підставі якої Вищою 

кваліфікаційною комісією суддів України за погодженням зі спеціалізованими 

юридичними вищими навчальними закладами четвертого рівня акредитації та 

Національною школою суддів України будуть затверджуватися програма і 

порядок для конкретного кандидата. Також потребують удосконалення 

методичні рекомендації щодо визначення рівня володіння державною мовою 

кандидатом на посаду судді, а також необхідно конкретизувати категорію 

«стаж роботи у галузі права» як вимоги, що встановлюється законодавством 

для заняття посади судді [158, с. 11]. Таким чином, аналізуючи думку вченого, 

вважаємо за необхідне додати, що суддя окрім  державної мови має володіти і 

іншими основними мовами, котрі представлені в країні в достатній мірі. 

Розроблення Типової програми – це, на нашу думку, слушна пропозиція, яка 

потребує більш детального та обґрунтованого обговорення. 

В свою чергу, С. Бартоле [159, с. 22], В.І. Гуменюк [160, с. 103], 

О.В. Гончаренко [161, с. 94], А. Закалюк і О. Томкіна [162, c. 70], В.І. Шишкін 

[163, с. 57], А.І. Дудник [164, с. 320] та І.В. Шруб [165, с. 123] пропонували на 

законодавчому рівні врегулювати підстави, порядок і процедуру конкурсного 

відбору на посаду судді. Відтак, законодавче врегулювання цих моментів 

надасть змогу уникнути маніпулювань та правопорушень під час здійснення 

такої процедури. В.В. Землянська вважала за необхідне оприлюднювати 
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інформацію про вакансії, а також запровадити тестування суддів [166, c. 6]. На 

думку І.Б. Михайловської, оприлюднення інформації про вакансії суддів 

матиме неабиякий ефект, адже дозволить обирати суддів із значної кількості 

претендентів на цю посаду та визначити найбільш кваліфікованих 

професіоналів своєї справи [167, с. 27]. Що ж стосується питання тестування 

суддів, то це вбачається нам доречним, адже регулярність та систематичність 

таких тестувань буде тільки позитивно впливати на рівень професійності 

суддів в країні. Л.В. Скомороха [168, c. 12], Б.О. Прокопенко [169, с. 357] та 

Р.О. Куйбіда [170] пропонували вживати заходи, спрямовані на приведення 

сучасної системи підбору суддівських кадрів до європейських стандартів 

шляхом удосконалення роботи кваліфікаційних комісій суддів, вироблення 

єдиних підходів до шляхів визначення професійного рівня претендента в 

судді, чіткості та прозорості у висвітленні порядку підбору і призначення 

кандидатів на посади суддів. На нашу думку, адаптація сучасної системи 

підбору суддівських кадрів до європейських стандартів є не просто слушною 

думкою, а першочерговою необхідністю. Принципи прозорості, гласності та 

простоти повинні бути покладені в основу процедури призначення суддів усіх 

рівнів [171, с. 129]. 

Експерти Європейської комісії «За демократію через право» у своїх 

рекомендаціях з приводу удосконалення порядку призначення та обрання 

суддів на посади зазначили наступне:  

«1) парламент, безсумнівно, набагато більше втягнений у політичні ігри, 

і призначення суддів може перетворитися на політичні торги в парламенті, де 

кожен депутат, що представляє той чи інший округ, хотів би мати свого 

власного суддю. Призначення звичайних (не конституційних) суддів не є 

належним предметом для голосування у парламенті, оскільки є небезпека, що 

політичні міркування переважатимуть над об’єктивними якостями кандидата. 

З цієї причини зняття суддівського імунітету також має здійснювати не 

Верховна Рада України, а насправді незалежний судовий орган – Вища рада 
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правосуддя, що враховано у новому Законі України «Про судоустрій і статус 

суддів»;  

2) орган влади, який приймає рішення щодо добору та підвищення 

суддів по службі чи їх звільнення, повинен бути незалежним від виконавчої та 

законодавчої влади. Для гарантування незалежності такого органу 

щонайменше половину його членів мають становити судді, обрані самими 

суддями. Доцільно, щоб з двадцяти членів Вищої ради юстиції одинадцять 

обирав з’їзд суддів України, по три члени – з’їзд адвокатів України, з’їзд 

представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, ще 

трьох призначав Президент України. Необхідно усунути одночасне існування 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради юстиції, оскільки 

їхня компетенція досить подібна, а в деяких випадках дублюється. Тому 

потрібно передати повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів до 

Вищої ради юстиції (ВРЮ). Відповідно на рівні закону необхідно визначити, 

що у ВРЮ діятимуть два структурні підрозділи, один з яких займатиметься 

підготовкою питань призначення суддів на посади, підвищенням їхньої 

кваліфікації, а інший – дисциплінарними провадженнями щодо суддів та 

звільненнями їх з посад. Необхідно передати ВРЮ повноваження зі здійснення 

дисциплінарного провадження щодо всіх суддів, а повноваження щодо 

прокурорів виключити. Передати останні доцільно Кваліфікаційно-

дисциплінарній комісії прокурорів шляхом внесення змін до Закону України 

«Про прокуратуру». Необхідно на конституційному рівні встановити строк, 

впродовж якого ВРЮ зобов’язана розглянути вмотивоване подання 

уповноваженого органу (10 календарних днів) про надання згоди на 

затримання судді та застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою до винесення обвинувального вироку судом (за винятком 

затримання під час вчинення або безпосередньо після вчинення тяжкого чи 

особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я особи). Відповідно у 

Законі України «Про Вищу раду юстиції» необхідно визначити 

уповноважений орган та виписати порядок розгляду ним відповідного 
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подання. Зазначені зауваження враховані українським законодавцем частково, 

адже повноваження щодо добору та підвищення суддів по службі віднесені до 

відання не Вищої ради юстиції, а до іншого незалежного органу – Вищої ради 

правосуддя. Проте до кінця визначити, чи враховано усі зауваження 

Європейської комісії не є можливим, оскільки спеціальний закон про Вищу 

раду правосуддя ще не прийнято, а тому неможливо проаналізувати ні порядок 

її створення, ані кількісний та особистісний склад; 

3) п’ятирічний термін призначення сприймається суддями як 

випробувальний період, що може позначитись на їхній неупередженості під 

час розгляду справ, адже кожен суддя прагне після його закінчення бути 

обраним безстроково. Необхідно повністю відмовитися від п’ятирічного 

строку перебування судді на посаді і передбачити, що його призначення 

здійснюватиметься Вищою радою юстиції безстроково в порядку, 

встановленому законом. Відповідно, всі судді, крім суддів Конституційного 

Суду, призначатимуться безстроково, що у повній мірі враховано за новим 

Законом. Таким чином, Україна з 30.09.2016 року відмовиться від 

п’ятирічного строку перебування судді на посаді, а призначення суддів на 

посаду буде здійснюватися Президентом України за поданням Вищої ради 

правосуддя безстроково; 

4) такі зміни зумовлені необхідністю вдосконалити конституційні норми 

та встановити вищі вимоги до осіб, які претендують на зайняття посади судді. 

Доцільно збільшити мінімальний вік кандидата на посаду судді (окрім суддів 

Конституційного Суду) до 30 років (нині – 25), зокрема у зв’язку зі 

скасуванням першого призначення на посаду судді. Такий вік є достатнім для 

професійного становлення, життєвого досвіду та фахової підготовки 

претендента на посаду судді. Необхідно визначити вимогу до освіти судді – це 

має бути вища освіта в галузі права (зараз – вища юридична освіта), а також 

збільшити вимогу до професійного стажу судді, він має бути не менше 5-ти 

років замість нинішніх  3-х років, що враховано у новому Законі України «Про 

судоустрій тат статус суддів» [172]». На нашу думку, питання, що були підняті 
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експертами Європейської комісії «За демократію через право» є актуальними 

та такими, що потребують зваженого аналізу і обговорення. Цікавою є 

пропозиція про відмову від початкового п’ятирічного терміну призначення 

суддів [173, с. 87]. Ми вважаємо, що процедуру призначення на посаду судді 

безстроково варто запроваджувати із наявними механізмами, що надаватимуть 

можливість позбавляти суддю такого звання у випадку виявлення порушень, 

які є несумісні із посадою судді. 

У свою чергу, Е.Л. Трегубов вважає, що виборність суддів є 

неприйнятним для України механізмом формування суддівського корпусу, 

адже посада судді вимагає не лише формальних підстав (віку, наявності вищої 

юридичної освіти, стажу роботи в галузі права тощо), але й сутнісних, до яких 

належать професійність, моральність, порядність тощо. Чи здатні виборці, 

більшість з яких не має юридичної освіти, дати належну оцінку професійності 

та компетентності того чи іншого судді? Запитання риторичне. Отже, при 

обранні суддів на перший план виходитимуть суб’єктивні вподобання 

виборців. Модель виборності суддів не має широкого поширення й у світі. До 

того ж практика її застосування є досить суперечливою [174]. Ми не 

погоджуємось із аргументами, наведеними Е.Л. Трегубовим, оскільки за його 

логікою і виборність народних депутатів також є неприйнятною, так як і в 

цьому випадку прості громадяни здійснюють такий вибір і формують 

Верховну Раду України. 

Незважаючи на удосконалення процедури формування суддівського 

корпусу, зокрема, деталізації процесу призначення судді вперше, залишаються 

невирішеними питання конкретизації такої вимоги до кандидата на посаду 

судді як стаж роботи у галузі права, тобто стаж роботи особи за спеціальністю 

після здобуття нею вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем не нижче спеціаліста. Позитивним прикладом вирішення цього питання 

може стати досвід зарубіжних країн [175, с. 20-21]. Так, наприклад, 

законодавство Хорватії передбачає різні вимоги щодо тривалості 

попереднього стажу роботи в залежності від якості цього стажу: для осіб, які 
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мають досвід роботи на посадах прокурора, адвоката, нотаріуса, 

встановлюється вимога щодо менш тривалого стажу роботи, ніж щодо 

кандидатів на посади суддів, які мають досвід роботи з інших правових 

спеціальностей [176]. Закон РФ «Про статус суддів у Російській Федерації» 

передбачає загальні вимоги до претендента на посаду судді. Це, зокрема, 

робота за юридичною професією на посадах в державних органах та органах 

місцевого самоврядування, які вимагають юридичної освіти [177, с. 284]. На 

нашу думку, врахування позитивного міжнародного досвіду у питаннях 

удосконалення процедури призначення та обрання суддів є доречним. Проте 

стаж роботи особи за відповідною спеціальністю є відносним поняттям, яке 

потребує повторного незалежного оцінювання професійними суддями як в 

теоретичному, так і практичному аспектах. 

Відтак, узагальнюючи усе вищевикладене, пропонуємо визначити 

наступні шляхи удосконалення порядку призначення та обрання суддів на 

посади як форми реалізації їх трудових прав:  

1) розробити тестові завдання на основі не тільки чинного судового 

законодавства України, а й міжнародних нормативно-правових актів та 

документів, що визначають основи суддівської діяльності та поширеної 

практики. Такі тестові завдання повинні бути доступні лише обмеженому колу 

осіб і за будь-яке розголошення їх змісту або характеру необхідно передбачити 

сувору персональну дисциплінарну відповідальність; 

2) закріпити більш широке коло підстав для можливого звільнення 

судді із посади за доведеними фактами порушень чинного законодавства; 

3) розробити автоматизовану систему проходження кваліфікаційного 

іспиту із багатоступінчатими захисними механізмами та кодуванням задля 

отримання об’єктивних та достовірних знань кандидатів на призначення на 

посаду суддів, унеможлививши таким чином вплив людського фактора на 

підсумкову оцінку; 

4) скоротити процедуру добору кандидатів на посаду суддів, адже 

така розтягнута у часі процедура із залученням багатьох матеріальних та 
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фінансових ресурсів тільки створює додаткове навантаження на Державний 

бюджет. Варто зауважити, що складання іспиту перед Вищою кваліфікаційною 

комісією можна здійснювати один раз замість існуючих двох, а також 

проводити навчання тільки у Національній школі суддів, паралельно роблячи 

акцент на проходженні практики у судах у процесі розгляду реальних справ.  

Отже, розглянувши питання удосконалення порядку призначення та 

обрання суддів на посади як форми реалізації їх трудових прав, варто зробити 

наступні висновки. Наразі існуюча законодавча процедура в частині 

призначення та обрання суддів на посади в цілому є прийнятною та такою, що 

забезпечує наповнення суддівського корпусу кваліфікованими суддями. Проте 

в умовах постійного зростання корупції та криміногенної ситуації в країні, а 

також на фоні загальної соціально-економічної та політичної нестабільності 

актуальним постає завдання по удосконаленню порядку призначення та 

обрання суддів на посади задля більш якісного та ефективного наповнення 

суддівського корпусу справжніми професіоналами. 

 

 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Запропоновано розробити дієву методику нормування робочого 

часу суддівського корпусу відповідно до ступеня тяжкості справ, що 

перебувають на їх розгляді. Причому, при розробці вказаної методики має 

бути застосований підхід якісного поділу, що дозволить ефективно та 

раціонально розподілити як навантаження на одного суддю відповідно до 

кваліфікації, так і забезпечить неупереджений та об’єктивний розгляд усіх 

справ по причині відсутності факторів перевтоми та неуважності. 

2. Внесено пропозицію систему оплати праці суддів побудувати за 

принципом мотивації та достатності. Адже суддя, який буде отримувати гідну 
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заробітну плату, котра залежатиме прямо пропорційно від якості його 

правосуддя, сприятиме залученню не тільки висококваліфікованих кадрів, а й 

кадрів із високими моральними принципами. 

3. Основними проблемами правового механізму забезпечення та 

реалізації трудових прав суддів є: 1) невисокий рівень окладів суддів, котрий 

не відповідає складності та важливості виконуваних ними трудових функцій, 

що, в свою чергу, потребує розробки механізмів вирівнювання доходів суддів 

та їх роботи задля викорінення корупції в судовій гілці влади. Адже наразі 

існує ситуація, коли статки, зазначені в деклараціях суддів, в рази 

перевищують їхню офіційну купівельну спроможність; 2) відсутність 

законодавчого закріплення додаткових днів відпочинку в залежності від 

коефіцієнту навантаження. Так, на нашу думку, судді повинні мати додаткові 

дні відпустки та дні відпочинку. З цією метою потрібно визначити коефіцієнт 

завантаженості суддів в залежності від розглянутих справ та винесених 

рішень, що підвищуватиме рівень професійності та здорової конкуренції серед 

них; 3) неналежне забезпечення гідних та безпечних умов праці. Так, в умовах 

постійного тиску із боку представників великого бізнесу та влади, постійних 

залякувань та маніпуляцій, навіть найстійкіші особистості можуть зламатись 

та винести неправомірне рішення. При цьому, на наш погляд, 

найпроблемнішим місцем в системі трудових прав судді, а саме в частині 

забезпечення та реалізації таких прав, є реалізація права судді на незалежність 

та відсутність впливу на прийняття рішень. Це є найголовнішим трудовим 

правом судді, адже від повноцінної реалізації такого права залежить 

ефективність та дієвість усієї системи судочинства в країні. Наразі існує 

велика проблема у реалізації суддями такого права. Відтак задля уникнення 

вказаних ситуацій, на нашу думку, потрібно законодавчо закріплювати 

способи дисциплінарного та виховного характеру із дієвими та чіткими 

процедурними моментами, а також із обов’язковим розголосом у ЗМІ і 

громадських осередках та організаціях. Це робитиметься задля надання 

гласності усіляким «сірим» схемам впливу на того чи іншого суддю із боку 
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тих чи інших «зацікавлених» осіб та структур; 4) недосконала система 

суддівського самоврядування, що унеможливлює досягнення належного рівня 

захисту трудових прав суддів, хоча б такого, який забезпечується 

профспілковими організаціями. Саме тому ми пропонуємо створити 

профспілкові організації суддів та закріпити на законодавчому рівні наступні 

особливості їх діяльності, а саме: а) неможливість включення до виборчих 

списків політичних партій лідерів профспілок; б) неможливість створення 

власних політичних партій, в) неможливість об’єднання із іншими 

громадськими організаціями; 5) відсутність чіткого механізму забезпечення 

суддів, котрі перебувають на квартирному обліку та дійсно потребують 

поліпшення житлових умов, необхідним помешканням, що, в свою чергу, 

перешкоджає ефективному виконанню суддями своїх трудових обов’язків та 

пошуку додаткових незаконних джерел доходів задля вирішення житлової 

проблеми. 

4. Гарантії діяльності суддів – це сукупність загальних та 

спеціальних способів і засобів реалізації трудових прав і обов’язків суддів при 

здійсненні ними судочинства. Вони є найголовнішим елементом в загальній 

структурі механізму реалізації та створюють необхідне підґрунтя для 

ефективного функціонування такого механізму. 

          5.   Шляхами підвищення юридичних гарантій забезпечення трудових 

прав суддів є: 1) закріплення в Законі України «Про судоустрій і статус 

суддів» окремої глави під назвою «Юридичні гарантії забезпечення та 

реалізації трудових прав суддів» задля кращого розуміння їх сутності та 

систематизації, а також уникнення неоднозначних трактувань при 

забезпеченні та реалізації суддями їхніх трудових прав; 2) законодавче 

закріплення юридичної гарантії, що спрямована на підвищення рівня 

незалежності суддів та їх незаангажованості; 3) внесення зміни до гарантій 

забезпечення трудових прав суддів, що стосується забезпечення осіб, які 

потребують поліпшення житлових умов. При цьому, вказана процедура 

повинна бути чіткою та прозорою. Житло повинно надаватись саме тим 
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суддям, які його потребують, а не тим, у яких воно вже є, але оформлене на 

інших осіб. Задля створення ефективного та справедливого механізму 

розподілу житла державні органи мають використати наявні можливості та 

повноваження для збору достовірної та правдивої інформації щодо 

зазначеного питання. Варто також закріпити реальні строки та порядок 

отримання житла суддями, котрі дійсно цього потребують; 4) закріплення як 

гарантії невтручання в трудову діяльність суддів додаткову кримінальну 

відповідальність для осіб, котрі здійснюють зовнішній тиск на суддю при 

прийнятті ним рішення, а також занесення даних про таких осіб до єдиної бази 

корупціонерів.  

          6.  Призначення суддів на посаду  –  це спеціальне розпорядження 

уповноваженого органу  –  Вищої ради юстиції (за новим Законом – подання 

Вищої ради правосуддя), відповідно до рекомендації Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України, яке підлягає подальшому погодженню гарантом країни, 

на право заміщення вакантної посади судді на визначений термін та на чітко 

закріплених умовах. 

        7.     Запропоновано удосконалити порядок призначення суддів на посаду 

та виключити із нового Закону України «Про судоустрій та статус суддів», 

норму, яка передбачає, що рішення про призначення кандидата на посаду 

судді приймає Президент України, оскільки Президент України є особою із 

власними мотивами та політичними інтересами, а тому для покращення та 

удосконалення процедури призначення суддів на посади, а також забезпечення 

прозорості та гласності такого механізму, на нашу думку, окрім 

новоствореного незалежного органу – Вищої ради правосуддя, який володіє 

відповідними повноваження у сфері добору суддів та їх призначення на 

посади, слід також забезпечити реальну участь у наведеному процесі і інших 

органів державної влади – Парламенту та Уряду з метою запобігання 

зосередження повноважень щодо формування суддівського корпусу в лише 

одного органу вищої державної влади. 
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       8.   В умовах сьогодення задля належного судочинства в необхідному 

порядку варто привести сучасну систему підбору суддівських кадрів до 

європейських стандартів, що є не просто слушною думкою, а першочерговою 

необхідністю, адже принципи прозорості, гласності та простоти повинні бути 

покладені в процедуру призначення суддів усіх рівнів. 

      9.     Серед шляхів удосконалення порядку призначення та обрання суддів 

на посади як форми реалізації їх трудових прав визначити наступні:    1) 

розробити тестові завдання на основі не тільки чинного судового 

законодавства України, а й міжнародних нормативно-правових актів та 

документів, що визначають основи суддівської діяльності та поширеної 

практики. Такі тестові завдання повинні бути доступні лише обмеженому колу 

осіб, і за будь-яке розголошення їх змісту або характеру необхідно 

передбачити сувору персональну дисциплінарну відповідальність; 2) закріпити 

більш широке коло підстав для можливого зняття судді із посади за 

доведеними фактами порушень чинного законодавства; 3) розробити 

автоматизовану систему проходження кваліфікаційного іспиту із 

багатоступінчатими захисними механізмами та кодуванням задля отримання 

об’єктивних та достовірних знань кандидатів на призначення на посаду суддів, 

унеможлививши таким чином вплив людського фактора на підсумкову оцінку; 

4) скоротити процес добору кандидатів на посаду суддів, адже така розтягнута 

у часі процедура із залученням багатьох матеріальних та фінансів ресурсів 

тільки створює додаткове навантаження на Державний бюджет. Варто 

зауважити, що складання іспиту перед Вищою кваліфікаційною комісією 

можна здійснювати один раз замість існуючих двох, а також проводити 

навчання тільки у Національній школи суддів, паралельно роблячи акцент на 

проходженні практики у судах у процесі розгляду реальних справ.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертації подається теоретичне узагальнення й нове вирішення 

наукової задачі щодо правового механізму забезпечення та реалізації 

трудових прав суддів. У висновках містяться результати проведеного 

дослідження, які сформульовані в пропозиціях і рекомендаціях, 

спрямованих на досягнення поставленої мети. 

1. Трудова діяльність суддів – це діяльність щодо реалізації 

суддями набутих ними професійних умінь та навичок, практична здатність 

підвищувати рівень своєї готовності приймати рішення від імені держави. 

Трудова діяльність суддів є особливим видом діяльності, до якої 

висуваються підвищені вимоги, так як суддя – це не просто працівник, 

котрий виконує свої трудові функції, а особа, що здійснює правосуддя.  

2. Основними властивостями трудової діяльності суддів є: 

1) наявний характерний функціонально-технологічний набір трудових 

функцій; 2) характеризується набором відповідних професійних якостей, які 

необхідні суддям для зайняття трудовою діяльністю; 3) містить матеріально-

технічні умови і просторово-часові рамки реалізації; 4) розпочинається 

після стадійної процедури обрання; 5) характеризується суспільно 

корисними та іншими необхідними функціями по забезпеченню 

верховенства права і законності. 

3. Правовий механізм забезпечення та реалізації трудових прав 

суддів – це сукупність правових норм, засобів, методів та гарантій, що з 

огляду на принцип єдності і диференціації правового регулювання трудових 

правовідносин закріплені як у загальних нормах трудового законодавства, 

так і у спеціальних законодавчих актах, за допомогою яких забезпечується 

належний рівень гарантування трудових прав суддів, їх правовий та 

соціальний захист, незалежність та неупередженість при здійсненні своїх 

повноважень. 

4. Основними ознаками правового механізму забезпечення та 

реалізації трудових прав працівників суддів є наступні: 1) містить правовий 
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та організаційний елемент, тобто являє собою як систему правових норм, 

так і діяльність спеціально уповноважених суб’єктів щодо реалізації 

наведених норм; 2) закріплює юридичні гарантії щодо реалізації та охорони 

трудових прав суддів; 3) відображає рівень правового забезпечення 

незалежності суддів при здійсненні ними своєї діяльності; 4) виходячи із 

специфіки правового статусу і діяльності судді, правовий механізм 

забезпечення та реалізації трудових прав суддів регулюється нормами 

конституційного, трудового, адміністративного права, а також у відповідній 

частині нормами процесуальних кодексів (ЦПК України, КАС України, ГПУ 

України, КПК України тощо). 

5. Правовий механізм забезпечення та реалізації трудових прав 

суддів характеризується широким правовим регулюванням. Позитивними 

рисами регулювання зазначеного механізму є, зокрема, наявність єдиного 

спеціального законодавчого акта, у якому закріплено основні трудові права 

судді, процедуру його призначення на посаду та звільнення з посади, 

гарантії щодо здійснення професійної діяльності, вичерпний перелік підстав 

припинення повноважень судді, достатній рівень матеріального 

забезпечення, тобто гідної оплати праці судді, надання тривалої відпустки , 

інші гарантії забезпечення їх трудових прав – постійний державний захист 

судді та його сім’ї, забезпечення його житлових потреб, інших потреб, що 

пов’язані із здійсненням професійної діяльності (надання кабінету, мантії, 

інших необхідних для роботи засобів) за рахунок коштів Державного 

бюджету України; на суддів також поширюються і загальні юридичні 

гарантії реалізації його трудових прав, що визначені у КЗпП України, Законі 

України «Про охорону праці» тощо. 

Регулювання правового механізму забезпечення і реалізації трудових 

прав суддів має свої недоліки: 1) складність та недосконалість механізму 

добору та призначення на посаду судді; 2) відсутність спеціальних норм, які 

б врегульовували нормування праці, робочий час та час відпочинку судді. 

Зокрема, жодним чином не визначено обсяг справ, які можуть бути 
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розглянуті суддею за відповідний період. Зазначене призводить до 

перевантаженості судді, порушення його права на здорові умови праці; 

3) нечіткість у формулюванні такої підстави звільнення з посади судді як 

порушення присяги (за новим законом – за вчинення істотного 

дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування 

обов’язками). 

6. Міжнародно-правові стандарти у сфері праці суддів 

відображають особливості міжнародно-правового регулювання праці суддів 

та являють собою основні принципи і засади, на яких базуються норми 

щодо організації та здійснення правосуддя, гарантій охорони та захисту 

трудових і професійних прав суддів, забезпечення належного рівня їхнього 

соціального та правового статусу, які закріплюються у нормах 

міжнародного права як загального, так і спеціального характеру.  

Запропоновано міжнародні стандарти праці суддів, які закріплюють 

правові вимоги до судді, розподілити на: 1) вимоги до особи судді; 2) 

вимоги до діяльності судді, які, в свою чергу, також доречно поділити на: а) 

ті, що визначають професійні якості судді під час виконання ним своїх 

обов’язків; б) ті, що визначають морально-етичні норми поведінки судді. 

7. Зарубіжний досвід у досліджуваній сфері накопичується та 

систематизується відповідними міжнародними суддівським об’єднаннями у 

контексті забезпечення основного принципу організації діяльності суддів – 

незалежності, та може бути розподілений за такими ключовими модулями: 

1) забезпечення законодавчої незалежності судової влади та 2) забезпечення 

організаційної незалежності судової влади та судді зокрема. 

Прогресивними тенденціями ефективного забезпечення дотримання 

принципу незалежності суддів та гарантування їх трудових прав, які 

враховуються Україною при реформуванні судової гілки влади та 

наближенні умов трудової діяльності суддів до європейських стандартів, є: 

1) поєднання кваліфікаційного критерію та критерію наявності юридичної 

практики при призначення на посаду судді; 2) забезпечення незалежності 
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системи призначення на посаду судді від будь-яких політичних сил чи 

лобістських структур; 3) у обранні чи призначенні на посаду судді повинні 

обов’язково брати участь виборні представницькі органи; 4)  забезпечення 

гідних та належних умов праці (забезпечення судді відповідним кадровим 

апаратом, технічним обладнанням, належної якості службовим 

приміщенням); 4) участь органів суддівського самоврядування чи 

суддівських об’єднань у формуванні бюджету судової системи. 

8. Основними проблемами правового механізму забезпечення та 

реалізації трудових прав суддів є: 1) неврахування коефіцієнта 

навантаження на суддю при визначенні тривалості часу його відпочинку. 

Для його визначення потрібно проводити розрахунки, беручи до уваги 

складність розглянутих справ та винесених рішень, що підвищуватиме 

рівень професійності та здорової конкуренції серед працюючих суддів; 2) 

неналежне забезпечення гідних та безпечних умов праці. З метою 

недопущення тиску на суддів, на нашу думку, потрібно законодавчо 

закріпити норми дисциплінарного та виховного впливу на осіб, які 

намагаються його здійснювати, із можливістю обов’язкового розголосу 

даних фактів у ЗМІ і громадських осередках та організаціях; 

3) недосконалість системи суддівського самоврядування, що унеможливлює 

забезпечити належний захист трудових прав суддів хоча б на рівні,  який 

забезпечують профспілкові організації; 4) відсутність чіткого механізму 

забезпечення суддів, котрі перебувають на квартирному обліку та дійсно 

потребують поліпшення житлових умов, необхідним помешканням. 

9. Юридичні гарантії діяльності суддів – це сукупність способів та 

засобів реалізації трудових прав, обов’язків та свобод суддів при здійсненні 

ними функцій судочинства. Шляхами підвищення юридичних гарантій 

забезпечення трудових прав суддів є: а) доповнення Закону України «Про 

судоустрій та статус суддів» окремою главою під назвою: «Юридичні 

гарантії забезпечення та реалізації трудових прав суддів»; б) законодавче 

закріплення додаткових гарантій, що спрямовані на підвищення рівня 
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незалежності суддів та їх незаангажованості, зокрема в частині призначення 

судді на посаду. З цією метою, запропоновано, щоб призначення судді 

здійснювалось не Президентом України, а Верховною Радою України 

шляхом таємного голосування; в) внесення змін до гарантій забезпечення 

житлових прав суддів, які б передбачали чіткість та прозорість вказаної 

процедури, закріплення реальних строків та порядку отримання житла 

суддями, котрі дійсно цього потребують тощо. 

10. Запропоновано удосконалити порядок призначення суддів на 

посаду шляхом виключення із нового Закону України «Про судоустрій та  

статус суддів», норми, яка передбачає, що рішення про призначення 

кандидата на посаду судді приймає Президент України. На нашу думку, у 

даному процесі, окрім новоствореного за новим Законом незалежного 

органу – Вищої ради правосуддя, слід також забезпечити реальну участь й 

інших органів державної влади – Парламенту та Уряду. 

11. Серед шляхів удосконалення порядку призначення та обрання 

суддів на посади як форми реалізації їх трудових прав визначити наступні:  

1) розробити тестові завдання на основі не тільки чинного судового 

законодавства України, а й міжнародних нормативно-правових актів та 

документів, що визначають основи суддівської діяльності та поширеної 

практики;  

2) розробити автоматизовану систему проходження кваліфікаційного 

іспиту із багатоступеневими захисними механізмами та кодування для 

отримання об’єктивних та достовірних знань кандидатів на призначення на 

посаду суддів, унеможлививши таким чином вплив так званого людського 

фактору на підсумкову оцінку;  

3) скоротити процедуру добору кандидатів на посаду суддів, адже така 

розтягнута у часі процедура із залученням багатьох матеріальних та 

фінансових ресурсів тільки створює додаткове навантаження на державний 

бюджет. Варто зауважити, що складання іспиту перед Вищою 

кваліфікаційною комісією можна здійснювати один раз замість існуючих 
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двох, а також проводити навчання тільки у Національній школі суддів, 

паралельно проходячи практику у судах, розглядаючи реальні справи. 
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