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АНОТАЦІЯ 

Пономаренко Є.Ю. Правове регулювання звільнення судді з посади та 

припинення його повноважень. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки 

України. Київ, 2018. 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних і практичних 

проблем правового регулювання звільнення судді з посади і припинення його 

повноважень. При здійсненні характеристики припинення правового статусу судді 

детально вивчається історичний генезис розвитку правового регулювання даного 

питання, ступінь участі держави в процесі звільнення судді з посади за часів 

додержавних утворень, Київської Русі, Галицько-Волинського князівства, польсько-

литовської держави, Гетьманщини, Російської імперії, СРСР, незалежної України. 

Здійснюється авторська класифікація історичних етапів розвитку за критеріями 

цивілізаційного розвитку державних утворень на українських землях і процедури 

звільнення судді з посади або припинення його повноважень. 

Вивчаються загальнотеоретичні аспекти припинення трудових відносин, 

правова природа та принципи диференціації суміжних понять, що вживаються в 

різних нормативних актах, – припинення трудового договору, розірвання трудового 

договору, звільнення працівника, припинення трудових відносин, припинення 

повноважень тощо. Сформовано ознаки звільнення і припинення повноважень суддів 

як підстав припинення трудового договору за їх участю. Розкриваючи сучасний стан 

міжнародно-правового та національного законодавства щодо звільнення та 

припинення повноважень суддів, автор здійснює загальну характеристику 

українських та міжнародних юридичних актів, положення яких регулюють процедури 

припинення правового статусу судді (закони і підзаконні акти України, акти 

Організації Об’єднаних Націй та її робочих органів, міжнародних організацій, 

конференцій суддів та ін.). Пропонується класифікація цих актів, виділяються 

міжнародні стандарти правового регулювання в цій сфері. 

Зокрема, на думку автора, до числа міжнародних стандартів звільнення судді з 

посади та припинення його повноважень доцільно віднести: неприпустимість 

зворотної сили закону при встановленні віку виходу судді на пенсію; звільнення судді 

виключно з вичерпного переліку підстав, передбачених законом; можливість 
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дострокового припинення статусу судді до досягнення ним граничного віку служби 

виключно з причин неспроможності здійснювати правосуддя або поведінки, 

несумісної із статусом судді; здійснення дисциплінарного провадження проти судді, 

підтвердження належності підстав для звільнення чи припинення повноважень 

незалежним органом, не менше половини членів якого є суддями, обраними самими 

суддями; неприпустимість автоматичного припинення повноважень разом з 

ліквідацією (реорганізацією) роботодавця – конкретного суду.  

Характеризуючи конституційні підстави звільнення судді з посади, припинення 

його повноважень, автор ключову увагу концентрує на процедурах, які мають місце в 

юридичному механізмі припинення правового статусу судді, –  необхідність 

одноосібного або спільного волевиявлення сторін трудового договору, третіх осіб на 

його припинення, встановлення окремих юридичних фактів як імперативних підстав 

припинення статусу судді. Окремо акцентується увага на диференціації обсягу 

трудових прав суддів при вирішенні питання звільнення їх посади в залежності від 

того, чи є особа суддею Конституційного Суду, чи суддею інших судів України. На 

підставі положень діючого законодавства здобувачем аргументовано, що суддям 

Конституційного Суду встановлено більший обсяг трудових прав та гарантій у 

порівнянні з суддями інших судів України. 

Формально-логічним методом виділено чотири ключові процедури, які мають 

місце в процесі припинення трудових відносин з суддею у зв’язку з настанням 

законодавчих підстав припинення повноважень судді: 1) настання певного 

юридичного факту – підстави припинення правового статусу судді; 2) припинення 

повноважень судді (співпадає з днем припинення громадянства України чи набуття 

громадянства іншої держави, набрання законної сили рішенням суду про визнання 

судді безвісти відсутнім, оголошення померлим, визнання обмежено дієздатним чи 

недієздатним, смерть, набрання законної сили обвинувального вироку суду щодо 

судді за вчинення злочину; настає наступного дня після досягнення суддею 

шістдесяти п’яти (сімдесяти) років, закінчення строку повноважень); 3) повідомлення 

про настання юридичного факту – підстави припинення правового статусу судді 

Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Державної 

судової адміністрації України; 4) видання наказу головою суду про припинення 

трудових відносин (припинення трудового договору) з суддею, проведення 

грошового розрахунку, видача трудової книжки. 
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Удосконалюються теоретичні напрацювання щодо змісту поняття «юридичні 

гарантії в трудовому праві», поділу цих гарантій на види. Особлива увага 

зосереджується на тому, що процес звільнення і припинення повноважень судді 

також супроводжується рядом гарантій суддям як працівникам, здійснюється 

виділення і класифікація цих гарантій за підставою припинення правового статусу 

судді і за критерієм сфери застосування. 

У контексті порівняльного дослідження вивчається зарубіжний досвід 

правового регулювання звільнення судді з посади, припинення службових 

повноважень на прикладі США, Австралії, ряду країн Європи та Азії. Відзначено 

логічний зв’язок такого правового регулювання і державних правових традицій 

окремих країн, відповідно шляхом порівняння з вітчизняним законодавством 

можливе виділення нормативних приписів, що встановлюють для суддів як більший, 

так і менший рівень захисту трудових прав.  

Досить слушно зауважено, що незалежно від нашої власної точки зору в сфері 

правосуддя ключовими факторами є ефективність, незалежність, неупередженість 

судової системи, досягнення яких в українських реаліях можливе лише за правового 

регулювання, пов’язаного з обмеженням деяких трудових прав суддів, у порівнянні із 

загальними трудовими відносинами чи зарубіжним досвідом регулювання цієї сфери. 

Звідси можливим та доцільним, на думку автора, є імплементація до національного 

законодавства елементів як однієї, так й іншої групи.  

Незважаючи на те, що в 2016 році відбулася чергова судова реформа, здобувач 

справедливо звертає увагу на те, що і наразі ще існує ряд прогалин, колізій, недоліків 

у законодавстві, які створюють проблеми у правозастосуванні. Системно виділені і 

проаналізовані ключові з них. При цьому підкреслено, що виокремлені проблеми 

зумовлені низкою об’єктивних та суб’єктивних чинників, у тому числі умовами 

перманентного реформування сфери правосуддя та суспільно-політичними процесами 

в державі. Відтак їх подання пов’язане з комплексним, системним вирішенням 

окреслених проблем, лише за таких умов можна забезпечити ефективне та дієве 

функціонування механізму звільнення судді з посади та припинення його 

повноважень. 

У процесі характеристики перспективних напрямків удосконалення 

законодавства України пропонуються зміни до Конституції України, законів «Про 

судоустрій і статус суддів», «Про Вищу раду правосуддя», «Про громадянство», 

інших правових актів щодо поліпшення правового регулювання механізму і процедур 
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припинення правового статусу судді. Подібне вдосконалення, як правило, стосується 

ряду процесуальних недоліків механізму припинення правового статусу судді; в той 

же час, в окремих випадках воно має більш системний характер, стосується 

загальнонаціональних проблем правового регулювання окремих явищ життя 

суспільства. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що робота є однією 

з перших спроб після внесення змін до Конституції України в частині правосуддя, 

набуття чинності нового Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

комплексно, з використанням сучасних методів пізнання виконати дослідження 

підстав та процедури звільнення судді з посади, припинення його повноважень, 

виділити проблеми та недоліки законодавства в цій сфері і внести пропозиції щодо 

вдосконалення правового регулювання припинення трудових відносин за участі 

судді. 

Ключові слова: суддя, звільнення з посади, припинення повноважень, правове 

регулювання, трудові відносини, припинення трудового договору, гарантії суддям. 

 

ANNOTATION 

Ponomarenko E. Yu. Legal regulation of dismissal of a judge from office and 

termination of his authority. - On the rights of the manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Law, specialty 12.00.05 - labor law; the right to 

social security – Taras Shevchenko National University of Kyiv of the Ministry of 

Education and Science of Ukraine.  Kyiv, 2018. 

The dissertation is devoted to the complex research of theoretical and practical 

problems of legal regulation of dismissal of a judge from office and termination of his 

powers. In carrying out the characteristics of the termination of the legal status of a judge, 

the historical genesis of the development of legal regulation of this issue, the degree of state 

participation in the process of dismissal of a judge from office in post-state institutions, 

Kyiv Rus, Galician-Volyn, the Polish-Lithuanian State, the Hetmanate, the Russian Empire, 

the USSR, independent Ukraine. The author’s classification of historical stages of 

development according to the criteria of civilization development of state formations in the 

Ukrainian lands and the procedure of dismissal from office or termination of authority is 

carried out. 

The general theoretical aspects of the termination of labor relations, the legal nature 

and principles of differentiation of related concepts used in various normative acts - 
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termination of an employment contract, termination of an employment contract, dismissal of 

an employee, termination of labor relations, termination of authority, etc. are studied. The 

signs of dismissal and termination of powers of judges are formed as grounds for 

termination of an employment contract with their participation. By revealing the current 

state of international legal and national legislation on the dismissal and termination of 

judicial powers, the author makes a general description of Ukrainian and international legal 

acts, the provisions of which regulate the procedures for terminating the legal status of a 

judge (laws and regulations of Ukraine, acts of the United Nations and its employees bodies, 

international organizations, conferences of judges, etc.). The classification of these acts is 

proposed, international standards of legal regulation are given in this area. 

In particular, according to the author, in the opinion of the author, among the 

international standards for dismissal of a judge from office and termination of his powers, it 

is appropriate to consider the inadmissibility of the retroactive effect of the law in 

determining the age of retirement of a judge; the dismissal of a judge solely from an 

exhaustive list of grounds provided by law; the possibility of early termination of a judge’s 

status until he reaches the age limit of service solely for reasons of failure to administer 

justice or conduct incompatible with the status of a judge; disciplinary proceedings against a 

judge, confirmation of the membership of the grounds for dismissal or termination of 

authority by an independent body, of which at least half of the members are judges elected 

by the judges themselves; the inadmissibility of automatic termination of powers along with 

the liquidation (reorganization) of the employer - a specific court. 

Describing the constitutional grounds for dismissing a judge from office, the 

termination of his powers, the author focuses on the procedures that take place in the legal 

mechanism of terminating the legal status of a judge - the need for an individual or common 

will of the parties to the employment contract, third parties to terminate it, the establishment 

of certain legal facts as imperative grounds for terminating the status of a judge. Separately, 

attention is paid to the differentiation of the volume of labor rights of judges in solving the 

issue of dismissal of their position, depending on whether the person is a judge of the 

Constitutional Court or a judge of other courts of Ukraine. The competitor is argued, using 

the provisions of the current legislation, that the judges of the Constitutional Court have a 

greater amount of labor rights and guarantees in comparison with judges of other courts of 

Ukraine. 

The formal logical method allocates four key procedures that occur in the process of 

termination of labor relations with a judge in connection with the onset of legal grounds for 
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the termination of powers of a judge: 1) the onset of a certain legal fact - grounds for 

terminating the legal status of a judge; 2) the termination of the powers of the judge 

(coincides with the day of termination of citizenship of Ukraine or the acquisition of 

citizenship of another state, the legal validity of a court decision on the recognition of a 

judge missing, declaring the deceased, recognition of a limited capacity or incapacity, death, 

the legal effect of the conviction of a judge regarding a judge for committing the next day 

after the judge reaches sixty-five (seventy) years, the termination of the term of office); 3) 

notification of legal fact - the grounds for terminating the legal status of a judge of the High 

Council of Justice, the High Qualifications Commission of Judges of Ukraine, the State 

Judicial Administration of Ukraine; 4) the issuance of an order by the court chairman to 

terminate the employment relationship (termination of the employment contract) with a 

judge, a monetary payment, the issuance of a work book. 

Theoretical work on the content of the concept of "legal guarantees in labor law" is 

improved, the division of these guarantees into types. Particular attention is paid to the fact 

that the process of dismissal and termination of powers is also accompanied by a number of 

guarantees to judges as employees, the allocation and classification of these guarantees is 

carried out on the basis of termination of the legal status of a judge and the criterion of 

scope. 

In the context of a comparative study, we study the foreign experience of legal 

regulation of dismissal of a judge from office, termination of official authority on the 

example of the USA, Australia, a number of countries in Europe and Asia. It is noted the 

logical connection of such legal regulation and state, legal traditions of individual countries, 

respectively, by comparison with domestic law, it is possible to allocate normative 

prescriptions, which establish for the judges both a greater and lesser level of protection of 

labor rights. 

It is quite rightly noted that, regardless of our own point of view, the key factors in 

the area of justice are the effectiveness, independence and impartiality of the judicial 

system, the achievement of which in Ukrainian realities is possible only through legal 

regulation related to the restriction of some labor rights of judges, compared with general 

labor relations or foreign experience in regulation of this sphere. From here it is possible 

and expedient, in the author’s view, to implement the whole legislation of the elements of 

one and the other group. 

Despite the fact that another judicial reform took place in 2016, the applicant rightly 

points out that there are still a number of gaps, conflicts, and legislative shortcomings that 



8 

create problems in law enforcement. Systemically selected and analyzed key ones. It is 

emphasized that the identified problems are caused by a number of objective and subjective 

factors, including the conditions for the permanent reform of the sphere of justice and socio-

political processes in the state. Therefore, their submission is connected with the complex, 

systematic solution of the above problems, only under such conditions can the effective and 

efficient functioning of the mechanism of dismissal of a judge from office and termination 

of his authority. 

In the process of describing promising directions for improving the Ukrainian 

legislation, amendments to the Constitution of Ukraine, the Laws "On the Judiciary and 

Status of Judges", "On the High Council of Justice", "On Citizenship", and other legal acts 

on improving the legal regulation of the mechanism and procedures for terminating the legal 

status of a judge are proposed. Such improvement generally refers to a number of 

procedural shortcomings in the mechanism for terminating the legal status of a judge; At the 

same time, in some cases, it has a more systematic nature, concerns the national problems of 

legal regulation of individual phenomena of society’s life. 

The scientific novelty of the results obtained is determined by the fact that the work 

is one of the first attempts after introducing amendments to the Constitution of Ukraine in 

the area of justice, the entry into force of the new law "On the Judiciary and Status of 

Judges" in a complex manner, using modern methods of cognition, to carry out a study of 

the grounds and procedures for the dismissal of a judge from the termination of his powers, 

highlight the problems and shortcomings of legislation in this area, and make proposals to 

improve the legal regulation of the termination of labor relations with the participation of a 

judge. 

Key words: judge, dismissal, termination of powers, legal regulation, labor relations, 

termination of an employment contract, guarantees to judges. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Специфічність функціонування судових органів, 

реалізації суддею публічно-владних повноважень, необхідність забезпечення 

об’єктивності та неупередженості розгляду справ, неприпустимість будь-якого 

зовнішнього тиску на суд знайшли відображення і в ряді особливостей 

регулювання праці судді як працівника та учасника трудових правовідносин. 

Зокрема, мова йде про спеціальні підстави припинення трудового договору – 

звільнення з посади та припинення повноважень судді. Ці підстави, з одного 

боку, напряму відображають об’єктивні факти юридичної дійсності, впливають 

на можливість припинення правового статусу судді у разі вчинення останнім 

протиправних дій, з іншого – їх вичерпний перелік сприяє зменшенню ризику 

зовнішнього тиску на особу, яка здійснює правосуддя. Таким чином, 

забезпечується реалізація принципів рівності всіх перед законом та 

незалежності судової влади. 

Період незалежності України супроводжується постійним запитом у 

суспільстві на реформування судової влади, прагненням підвищення 

об’єктивності та справедливості правосуддя, подолання корупції в цій сфері, 

створення ефективного механізму притягнення суддів до відповідальності. На 

початку 2014 року навіть прийнято окремий Закон України «Про відновлення 

довіри до судової влади в Україні», що передбачає процедуру спеціальної 

перевірки суддів, можливості звільнення у разі негативних висновків такої 

перевірки; у 2016 році внесені зміни до Конституції України щодо уточнення 

правового статусу судді, прийнятий новий Закон України «Про судоустрій і 

статус суддів». На жаль, подібне реформування не завжди відбувається в 

оптимальний спосіб, супроводжується впливом політичних та економічних 

факторів, а разом з тим, обумовлює необхідність дослідження його впливу на 

правовий статус суддів. 

Специфічність правового статусу судді як уповноваженого представника 

держави на здійснення правосуддя зумовлює те, що різні аспекти механізму 

припинення цього статусу внаслідок звільнення з посади чи припинення 
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повноважень досліджуються як вченими в сфері трудового права, так і 

науковцями, які професійно вивчають питання конституційного права, 

судоустрою та правосуддя. У сфері трудового права можна виділити праці 

таких вчених, як В.М. Андріїв, Н.Б. Болотіна, С.Я. Вавженчук, С.В. Венедіктов, 

Ю.М. Гришина, Ю.П. Дмитренко, Н.П. Долгіх, В.В. Жернаков, Т.А. Занфірова, 

М.І. Іншин, М.І. Кобаль, В.Л. Костюк, В.В. Лазор, С.С. Лукаш, К.Ю. Мельник, 

Н.О. Мельничук, І.І. Митрофанов, О.В. Москаленко, В.С. Пересунько, 

П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, О.М. Обушенко, 

О.В. Тищенко, О.І. Процевський, С.В. Селезень, О.А. Ситницька, А.М. Слюсар, 

О.В. Тищенко, С.М. Черноус, Н.М. Хуторян, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та 

інші; в сфері конституційного, адміністративного права, судоустрою та 

правосуддя – А.Л. Борко, В.Д. Бринцев, Ю.В. Гаруст, М.Н. Гуренко, 

О.А. Калашник, Н.В. Камінська, С.В. Ківалов, Р.О. Куйбіда, А.В. Молдован, 

В.В. Молдован, І.В. Назаров, Н.В. Охотницька, Я.М. Падох, В.Ф. Погорілко, 

Ю.П. Полтавець, В.В. Сердюк, Д.Ю. Шпенов, Т.В. Штих та інші. При цьому 

науковці в своїх працях основну увагу акцентують або на загальних умовах 

припинення трудових відносин, механізмі розірвання трудового договору, 

звільненні з посади, або на загальних засадах функціонування системи 

судоустрою та судової влади, правового статусу судді. Поряд з цим, детальному 

дослідженню механізму припинення цього статусу в контексті припинення 

трудових відносин, вивченню процедур звільнення судді з посади, припиненню 

його службових повноважень, юридичних гарантій судді в даному процесі 

увага практично не приділяється. 

Відсутність системних досліджень у даній сфері, а також формалізм при 

застосуванні на практиці багатьох положень закону, прогалини в нормативних 

актах, юридичні колізії, недоліки законодавчої техніки, необхідність 

напрацювання оптимального механізму поєднання принципу незалежності в 

роботі судді та його відповідальності за свої дії в черговий раз свідчать про 

актуальність даної теми та викликають потребу її наукової розробки і 
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дослідження, в тому числі з врахуванням закордонного досвіду правового 

регулювання. 

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

Дисертація виконана на кафедрі правознавства Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля згідно з кафедральними 

темами «Актуальні проблеми права щодо інтеграції України до міжнародних 

стандартів», «Проблеми розвитку вітчизняного законодавства та імплементації 

в Україні норм міжнародного та європейського права». 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 

2015 року № 5/2015, Стратегії розвитку наукових досліджень Національної 

академії правових наук України на 2016–2020 рр., схваленої постановою 

загальних зборів Національної академії правових наук України від 3 березня 

2016 року. 

Мета і завдання дослідження полягають у тому, щоб з урахуванням 

надбань правової науки, результатів аналізу діяльності органів, що наділені 

дисциплінарними функціями щодо суддів, з’ясувати специфіку правового 

статусу судді як учасника трудових відносин, виконати дослідження підстав та 

процедури звільнення судді з посади (припинення повноважень), виділити 

проблемні моменти правового регулювання, а також внести пропозиції щодо 

удосконалення нормативно-правового забезпечення і правозастосовної 

практики в цій царині. 

Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно вирішити такі 

основні завдання: 

 виокремити етапи розвитку правового регулювання звільнення та 

припинення повноважень суддів в Україні; 

 визначити ознаки звільнення судді та припинення його повноважень 

як підстав припинення трудового договору; 
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 охарактеризувати міжнародні стандарти звільнення судді з посади та 

припинення його повноважень, здійснити класифікацію системи національних 

правових актів щодо припинення правового статусу судді; 

 встановити диференціацію обсягу трудових прав суддів при вирішенні 

питання звільнення їх з посади в залежності від того, чи є особа суддею 

Конституційного Суду, чи суддею інших судів України; 

 розкрити процедури, які мають місце в процесі припинення трудових 

відносин з суддею у зв’язку з настанням законодавчих підстав припинення 

повноважень судді; 

 систематизувати юридичні гарантії при звільненні та припиненні 

повноважень суддів в Україні; 

 дослідити закордонний досвід правового регулювання припинення 

правового статусу судді, з’ясувати наявність положень, які встановлюють для 

суддів більший чи менший рівень захисту трудових прав, у порівнянні із 

законодавством України; 

 визначити проблеми юридичного механізму звільнення та припинення 

повноважень судді; 

 сформулювати напрямки вдосконалення законодавства України, яке 

регулює звільнення судді з посади та припинення його службових  

повноважень. 

Об’єктом дослідження правовідносини, що виникають у процесі 

припинення укладеного суддями трудового договору. 

Предметом дослідження виступає правове регулювання звільнення судді 

з посади та припинення його повноважень. 

Методи дослідження. Методи дослідження обрано з урахуванням мети 

і завдань дослідження, його об’єкта і предмета. Методологічною основою є 

сукупність загальнонаукових та спеціальних методів і прийомів пізнання, які 

в комплексі використано для вирішення поставлених завдань. За допомогою 

історичного методу аналізувався історичний розвиток регулювання 
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звільнення та припинення повноважень суддів в Україні (підрозділ 1.1). 

Формально-логічний метод використовувався при дослідженні основних 

понять у роботі (підрозділи 1.2–1.3, 2.1–2.3), виокремленні ознак звільнення 

судді, припинення його повноважень як підстав припинення трудових 

відносин (підрозділ 1.2), встановленні диференціації обсягу трудових прав 

суддів при звільненні з посади (підрозділ 2.1), характеристиці підстав та 

процедур припинення правового статусу судді, юридичних гарантій при 

цьому (підрозділи 2.1–2.3). Системно-структурний метод надав змогу 

класифікувати систему національних правових актів щодо звільнення, 

припинення повноважень судді (підрозділ 1.3), юридичні гарантії в 

трудовому праві, юридичні гарантії прав суддів (підрозділ 2.3). Порівняльно-

правовий метод використано при дослідженні міжнародного та закордонного 

досвіду правового регулювання, його співставлення із законодавством 

України (підрозділи 1.3, 3.1). За допомогою методу моделювання 

виокремлено перспективні напрямки вдосконалення вітчизняного 

законодавства в контексті припинення правового статусу судді (підрозділ 

3.3). Застосування діалектичного та структурно-логічного методу дало змогу 

дослідити сучасний стан законодавства щодо звільнення та припинення 

повноважень суддів (підрозділи 1.3, 2.1–2.3), існуючі проблеми та недоліки 

цього юридичного механізму (підрозділ 3.2). 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що 

робота є однією з перших спроб після внесення змін до Конституції України 

в частині правосуддя, набуття чинності нового Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» комплексно, з використанням сучасних методів 

пізнання виконати дослідження підстав та процедури звільнення судді з 

посади, припинення його повноважень, виділити проблеми та недоліки 

законодавства в цій сфері і внести пропозиції щодо удосконалення правового 

регулювання припинення трудових відносин за участі судді. В результаті 

дослідження сформульовано ряд наукових положень і висновків, 

запропонованих особисто здобувачем, зокрема: 
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уперше: 

– виокремлено та розмежовані ознаки звільнення судді з посади та 

припинення суддівських повноважень як підстав припинення трудових 

відносин за участі професійного судді; 

 комплексно узагальнено міжнародні стандарти звільнення судді з 

посади та припинення його повноважень, до яких віднесено: 

1) неприпустимість зворотної сили закону при встановленні віку виходу судді 

на пенсію; 2) звільнення судді виключно з вичерпного переліку підстав, 

передбачених законом; 3) незмінність судді; 4) здійснення дисциплінарного 

провадження проти судді для підтвердження належності підстав для звільнення 

чи припинення повноважень незалежним органом, не менше половини членів 

якого є суддями, обраними самими суддями; 5) неприпустимість автоматичного 

припинення повноважень судді разом з ліквідацією (реорганізацією) 

роботодавця – конкретного суду; 

 виокремлено та класифіковано юридичні гарантії трудових прав 

суддів при звільненні та припиненні повноважень; 

 визначені положення закордонного законодавства, які встановлюють 

для суддів більший або менший рівень захисту трудових прав, у порівнянні із 

законодавством України; обґрунтовано, що в процесі напрацювання змін до 

вітчизняного законодавства можуть бути використані елементи як однієї, так й 

іншої групи; 

удосконалено: 

 класифікацію підстав припинення трудових відносин з урахуванням 

поділу їх на дві групи: одноособове чи спільне волевиявлення сторін трудового 

договору, третіх осіб та об’єктивні юридичні факти, які не залежать від 

волевиявлення сторін трудового договору; 

 розуміння системи національних правових актів щодо звільнення 

та припинення повноважень суддів, яка охоплює: 1) Конституцію України 

та закони України; 2) підзаконні правові акти; 3) локальні правові акти 
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органів суддівського самоврядування та Вищої ради правосуддя; 4) судову 

практика – правові позиції, які вирішують ту чи іншу суперечність у 

законодавстві; 

 обґрунтування диференціації обсягу трудових прав суддів при 

вирішенні питання звільнення їх з посади в залежності від того, чи є особа 

суддею Конституційного Суду, чи суддею інших судів України; визначені 

положення законодавства, які встановлюють більший обсяг цих прав для суддів 

Конституційного Суду; 

 визначення юридичних гарантій у трудовому праві; під якими 

запропоновано розуміти передбачені законодавством засоби, способи та умови 

реалізації права на працю, механізм дії яких включає діяльність органів 

державної влади та місцевого самоврядування, працівників, роботодавців, 

профспілок, трудових колективів, громадських організацій, судів, інших 

суб’єктів, спрямовану на реалізацію, захист, охорону цього права в процесі 

виникнення, існування, зміни, припинення трудових правовідносин; 

дістали подальшого розвитку: 

 визначення етапів історичного розвитку правового регулювання 

звільнення та припинення повноважень суддів в Україні в залежності від 

цивілізаційного розвитку державних утворень на українських землях та згідно з 

процедурою їх здійснення; 

 характеристика процедур, які мають місце в процесі припинення 

трудових відносин з суддею у зв’язку з настанням законодавчих підстав 

припинення повноважень судді (настання певного юридичного факту – 

підстави припинення правового статусу судді; припинення повноважень судді; 

повідомлення про настання юридичного факту – підстави припинення 

правового статусу судді Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України, Державної судової адміністрації України; видання наказу 

головою суду про припинення трудового договору з суддею, проведення 

грошового розрахунку, видача трудової книжки); 



10 

 узагальнення та характеристика проблем юридичного механізму 

звільнення та припинення повноважень судді; 

 напрацювання перспективних напрямків удосконалення 

законодавства України, яке регулює звільнення суддів з посади та припинення 

їх службових повноважень шляхом внесення низки змін до Конституції 

України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Вищу раду 

правосуддя», «Про громадянство», інших нормативно-правових актів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені у дисертації результати дослідження можуть бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – основні положення та висновки дисертації 

можуть бути основою для подальшої розробки теоретико-правових питань 

припинення правового статусу суддів; 

– у правотворчості – висновки, пропозиції та рекомендації, 

сформульовані в дисертації, можуть бути використані для підготовки і 

уточнення ряду законодавчих та підзаконних актів, які стосуються статусу 

суддів тощо; 

– у правозастосовній діяльності – використання одержаних результатів 

дозволить підвищити ефективність функціонування механізму судової влади, 

роботи Вищої ради правосуддя та її органів; 

– у навчальному процесі – матеріали дисертації доцільно використовувати 

при підготовці, навчального матеріалу, підручників та навчальних посібників з 

дисциплін «Трудове право» та інших дисциплін правового характеру. 

Особистий внесок здобувача. Наукові результати, положення і 

висновки, що складають зміст дисертації і виносяться на її захист, отримано та 

сформульовано здобувачем особисто. Автором проведений аналіз літератури, 

визначена тема і завдання дослідження, зібраний матеріал і здійснена його 

обробка, самостійно сформульовані висновки і практичні рекомендації, 

написані і оформлені усі розділи дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки 

дисертації оприлюднено на міжнародних та всеукраїнських науково-
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практичних конференціях: «Проблеми теорії права і практики право реалізації 

на шляху України до ЄС» (м. Київ, 25–26 лютого 2016 р.); «Проблеми теорії 

права і практики правореалізації на шляху України до ЄС» (м. Київ, 10–11 

березня 2016 р.); «Актуальні проблеми реформування системи законодавства 

України» (м. Запоріжжя, 27–28 січня 2017 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладено у 

шести статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях України та 

наукових періодичних виданнях інших держав, та трьох тезах наукових 

повідомлень на науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації. Дисертація складається із анотації, вступу, трьох 

розділів, що містять дев’ять підрозділів, висновків та списку використаних 

джерел, додатку. Повний обсяг дисертації становить 252 сторінки, обсяг 

основного тексту – 217 сторінок. Список використаних джерел включає 215 

найменувань та розміщений на 23 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНОПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЗВІЛЬНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ СУДДІВ В УКРАЇНІ 

 

1.1 Історичний розвиток регулювання звільнення та припинення 

повноважень суддів в Україні 

Необхідною складовою сучасного демократичного суспільства, соціально 

орієнтованого, правового розвитку держави є функціонування незалежної 

судової влади, об’єктивне та неупереджене здійснення правосуддя. Важливе 

місце в цьому процесі відіграє нормативне забезпечення правового 

регулювання статусу суддів, зокрема в частині звільнення їх з посади 

(припинення повноважень). Відповідні юридичні норми, з одного боку, 

напряму відображають об’єктивні факти юридичної дійсності, впливають на 

можливість припинення правового статусу судді у разі вчинення останнім 

протиправних дій, з іншого – їх вичерпний перелік сприяє зменшенню ризику 

зовнішнього тиску на особу, яка здійснює правосуддя. Таким чином 

забезпечується реалізація принципів рівності всіх перед законом та 

незалежності судової влади. 

На різних етапах розвитку людської цивілізації державні утворення по-

різному сприймали необхідність функціонування судів в якості самостійних 

суб’єктів вирішення спорів, потребу деталізації процедури обрання та 

звільнення суддів з посади, можливості участі самоврядних організацій суддів в 

цих процесах. Відповідно, використання історичного методу в нашому 

дослідженні дасть змогу виокремити та охарактеризувати етапи цього процесу, 

глибше зрозуміти природу недоліків правового регулювання процедури 

припинення правового статусу судді, причини перманентних реформ у судовій 

сфері, що тривають і по сьогоднішній час. 

Спільне проживання людей постійно супроводжується виникненням 

конфліктів та протиріч, тому завжди присутня потреба їх справедливого 

вирішення. В умовах общинного способу суспільного життя судовим органом 

був суд общини, який складався з найбільш поважних, впливових членів 
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громади; він характеризувався колегіальним здійсненням правосуддя. Обрання 

та звільнення членів такого суду регулювалося неписаним правом, нормами 

звичаїв та традицій. Це відображало ступінь довіри членів общини до того чи 

іншого індивіда. 

Із створенням та розвитком перших проукраїнських державних утворень 

– Київської Русі та Галицько-Волинської держави – окрім общинних (вервних, 

вічових, громадських) судів, починають здійснювати правосуддя також 

державні, приватні та церковні суди. Свого часу арабський письменник та 

географ кінця IX – середини X століття Ібн-Русте, описуючи життя народів 

Східної Європи, зазначав, що сторона, яка ініціювала судове слухання, кликала 

відповідача на «суд до царя». Голова держави вислуховував аргументи, доводи 

сторін, після чого, зваживши всі суттєві моменти справи, приймав остаточне 

рішення [1, с. 202]. Отже, судову владу здійснював насамперед князь, виходячи 

з власного розуміння засад правди та справедливості. Значна частка 

абсолютизму в його владі зумовлювала те, що він на власний розсуд вирішував 

потребу здійснення судового розгляду. Крім того, від князя залежало, хто 

здійснюватиме правосуддя: він особисто, разом з боярами, чи шляхом 

«делегування» суддівських функцій інших посадовим особам – княжим 

посадникам, тіунам, тисяцьким, сотським, десятським, метальникам, вірникам, 

ябедникам, волостелям. 

В.М. Заруба, досліджуючи особливості держави та права часів Київської 

Русі, відмічав, що судова система характеризувалася такими недоліками як 

невіддільність судової влади від адміністрації, непостійний тимчасовий склад 

суддів, відсутність централізованої єдиної системи судових органів [2, с. 78]. 

Дані обставини призводили до того, що факт припинення здійснення судових 

повноважень тим чи інших урядовцем не мав жодного правового регулювання, 

він пов’язувався з особистим волевиявленням князя щодо звільнення особи з 

адміністративної посади. 

Феодальний спосіб державного устрою зумовлював наявність значної 

кількості населення, яке залежало від волі феодала-землевласника (холопи, 
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наймити, закупи, челядь). Відтак, здійснення правосуддя щодо таких осіб 

належало до компетенції такого феодала (боярина, дружинника, урядовця); 

його зміна внаслідок об’єктивних причин (смерть, перехід залежної людини від 

одного феодала до іншого) означала, відповідно, і зміну судді. 

Після хрещення Русі у 988 році новий поштовх отримав розвиток 

церковних судів, адже тепер київська влада надала обов’язковий характер 

церковному судочинству. Церковна юрисдикція мала як суб’єктну 

(поширювалася на духовенство, монахів, їх родичів тощо), так і предметну 

спеціалізацію (злочини проти віри, моралі, предметів релігійного культу) [3,             

с. 11-12]. Церковний суд, зазначає М.В. Левчук, був єдиним судовим органом з 

чіткою юрисдикцією, оскільки серед інших судів розмежування юрисдикції не 

відбувалося [4, с. 105]. Здійснення церковного суду пов’язане з канонічною 

владою єпископа у таких справах, тому саме він був ключовою фігурою 

церковного правосуддя, здійснюючи його особисто або через інших осіб, яким 

було доручено виконання відповідних функцій. Припинення реалізації судових 

функцій пов’язувалося з волевиявленням константинопольського патріарха 

щодо зміни єпископа або єпископа щодо зміни осіб, що мали суддівські 

повноваження.  

Таким чином, здійснення судової влади в часи Київської Русі та 

Галицько-Волинської держави характеризувалося поєднанням общинних засад 

правосуддя з державним судом князя та його представників, приватним та 

церковним судом. Виконання суддівських функцій було частиною правового 

статусу відповідного суб’єкта; припинення їх виконання здебільшого пов’язане 

з особистим рішенням, нічим на ніким не обмеженим волевиявленням 

уповноваженої особи (князя, феодала, єпископа). 

Ослабленням українських державних утворень в ХІV ст. скористалися 

сусідні держави – Польща та Литва, поширюючи свій вплив на нові території. З 

метою отримання лояльності місцевого населення досить довгий час 

зберігалися засади колишнього державного устрою, зокрема в частині 

здійснення правосуддя. Аналогом княжого суду став виступати суд місцевого 
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князя або великого князя, вервного суду – копний суд, приватного суду феодала 

– домініяльний суд, церковного суду – духовний суд; схожими були і підстави 

припинення суддівських повноважень відповідними суб’єктами здійснення 

правосуддя. 

З часом починають створюватися та поширюватися нові судові органи, 

юрисдикція яких формувалася з урахуванням станових основ. Земські суди 

створювалися у кожному повіті, вирішували справи, хоча б однією стороною 

яких був шляхтич. Суддя такого суду затверджувався великим князем з-поміж 

4-х кандидатів, список яких йому надавала шляхта. Підкоморський суд також 

відносився до станових судів – розглядав земельні межові спори 

землевласників. Як і земський суддя, підкоморій (суддя підкоморського суду) 

довічно призначався князем з числа претендентів, запропонованих шляхтою [5, 

c. 22-23]. Гродський (замковий) суд розглядав справи всіх верств населення. Він 

характеризувався своєрідним дуалізмом при здійсненні правосуддя: остаточне 

рішення одноособово приймав намісник (староста, воєвода), поряд з цим, за 

дотриманням юридичних процедур, правових норм слідкував призначуваний 

ним гродський суддя.  

Визначними правовими пам’ятками польсько-литовської держави є 

литовські статути 1566 та 1588 року, окремі положення яких стосуються 

питання припинення повноважень судді. Так, артикул 1 «Про обрання суддів в 

повіті» розділу 4 «Про суддів та про суди» Литовського статуту 1566 року 

передбачає, що у разі смерті судді місцеві урядовці мають оперативно 

повідомити регіонального воєводу про цей факт. Останній організовує збори 

шляхти, яка знову обирає чотирьох претендентів на вакантну посаду для 

подальшого затвердження князем одного із них в статусі судді [6, с. 342]. Таким 

чином, фактично вперше в нормативному акті визначено підставу припинення 

повноважень судді – смерть відповідної посадової особи. Дані підстава також 

присутня в Литовському статуті 1588 року (артикул 1 розділу 4 Статуту). 

Додатково зазначено, що суддя призначається довічно або до переведення на 

якусь вищу посаду. В Статуті також передбачена можливість призупинення 
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виконання функцій судді у випадку, коли з поважних причин особа не може 

виконувати свої обов’язки певний час; на період її відсутності тимчасово 

призначається інший суддя. Цікавим фактом є те, що зловживання суддею 

правом на призупинення суддівських функцій (встановлення трьох фактів 

використання цього права суддею без поважних причин) призводить до втрати 

статусу судді (артикул 4 розділу 4 Статуту) [7, с. 113-117]. Отже, остання 

редакція Литовського статуту передбачає вже три підстави звільнення судді з 

посади (припинення його повноважень): смерть особи, переведення її на вищу 

посаду, дострокове звільнення у зв’язку з встановленими фактами ухилення від 

виконання суддівських обов’язків (зловживання правом на тимчасове 

призупинення роботи суддею). 

Часи полько-литовської держави характеризувалися активним розвитком 

міст, які перебували під владою князя (короля) або приватних магнатів. 

Починає поширюватися магдебурзьке право – середньовічне міське право, за 

яким міста частково звільнялись від центральної адміністрації або влади 

феодала та створювали органи місцевого самоврядування [8, с. 139]. В 14-15 

століттях на українських землях магдебурзьке право отримали такі міста як 

Хуст, Вишкове, Тячів, Санок, Львів, Кам’янець-Подільський, Луцьк, 

Кременець, Житомир, Мукачеве, Київ [9, с. 98-99]. На самоврядних началах 

здійснювалося і правосуддя – відповідні функції буди передані міському суду. 

Суд складався з присяжних лавників (їх обирали міщани) та війта (призначався 

королем пожиттєво); лавники та війт могли бути відкликані з займаних посад. 

Як зазначає С.Г. Ковальова, за магдебурзьким правом лавників мало бути 

одинадцять, війт був дванадцятим. Однак на практиці у складі суду працювало 

сім, шість і навіть три особи [10, с. 126]. Цей факт доводить, що магдебурзький 

привілей застосовувався в Україні з власними особливостями. В будь-якому 

випадку, важливим історичним аспектом є поява юридичної можливості 

відкликання особи, обраної на посаду, пов’язану із здійсненням правосуддя. 

Очевидно, що реалізація на практиці даної можливості виступає механізмом 

звільнення судді з посади. 
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Національно-визвольна боротьба українського народу 40-х – 50-х років 

ХVII століття дала змогу відновити державність на частині українських земель. 

Зміна суспільно-політичного устрою зумовила відповідну зміну і судових 

органів. Замість земських, гродських та підкоморських судів створювалася 

система сільських, сотенних, полкових судів, яку очолював Генеральний 

військовий суд. Він був найвищим судовим органом Гетьманщини. До його 

складу, крім генеральних суддів, входив гетьман в якості верховного судді та 

генеральні старшини [11, с. 7]. Найбільшим недоліком козацького суду в 

зазначений період, доводить І.В. Назаров, була повна відсутність розмежування 

між владою військовою, адміністративною та судовою. Диференціація мала 

суто номінальний характер, адже суддівські повноваження виконували особи з 

числа козацької старшини. Відповідно, останні могли впливати на рішення, що 

приймалися судом. Крім цього, судоустрій характеризувався нестійкістю, 

постійними змінами персонального складу, фактичною відсутністю суддівської 

роботи на професійній основі [12, с. 302-303], [13, с. 10]. Таким чином, 

звільнення з певної адміністративної посади зумовлювало і припинення 

виконання функцій судді. 

Період Гетьманщини характеризувався поступовим обмеженням 

московською владою самоврядних прав українських земель, намаганням 

царизму підпорядкувати внутрішні процеси, зокрема і правосуддя, 

загальноімперським тенденціям. Гетьман Данило Апостол у березні 1728 року у 

«Статейних пунктах (проекті договору новообраного гетьмана з Москвою)» 

наполягав, щоб українці судилися «за своїми правами, у своїх судах, через 

обраних народом суддів», а також на кодифікації законодавства. З цих питань 

було досягнуто згоди: указом імператора Петра II «Дозвільні пункти гетьману 

Данилу Апостолу» від 28 серпня (8 вересня) 1728 року передбачалося ті права, 

за якими судиться малоросійський народ, перекласти великоросійською мовою, 

утворивши для цього відповідну комісію [14, c. 55], [15, с. 38-39]. Результатом 

15 років роботи цієї комісії стала підготовка проекту кодифікованого акта 

«Права, за якими судиться малоросійський народ» 1743 року. 
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Відповідно до п.3 артикулу 1 глави 7 вищезазначеного правового акта 

судоми органами мали виступати: правління гетьманське (військова канцелярія 

та генеральний військовий суд, третейський суд); в полках – канцелярія 

військова полкова та полкові суди; у сотнях – сотенні суди; в містах, керованих 

магістратами – магістратські, не керованих ними – міські ратушні суди; в селах 

– сільські суди. Цікавим у контексті нашого дослідження є положення п. 4 

артикулу 10 глави 7 документа, у якому зазначалося, що ухилення від 

виконання суддівських обов’язків три і більше разів протягом одного тижня 

призводило до позбавлення сану судді та, відповідно, припинення суддівських 

повноважень [16, с. 80, 96-97]. Хоча даний проект нормативного акта так і не 

був затверджений Сенатом Російської імперії та не набув юридичної сили, він 

являє собою важливу правову пам’ятку, яка цілісно визначає систему судових 

органів, в тому числі можливість за деяких ситуацій дострокового звільнення 

судді з займаної посади. 

У результаті судової реформи 1760-1763 років, проведеної гетьманом 

Кирилом Розумовським, фактично відбулося повернення до системи судів, 

передбачених Литовським статутом 1588 року: відновлено земські, гродські та 

підкоморські суди. Судді обиралися довічно, як правило, землевласниками 

певного повіту. [17]. Таким чином, здійснюється чергова спроба відмежувати 

судову владу від військової та адміністративної; при цьому припинення 

суддівської компетенції означало звільнення з посади судді, а не з військово-

адміністративної посади, яка передбачає повноваження щодо здійснення 

правосуддя. 

Наприкінці ХVIII – початку ХІХ ст. на територію України, підвладну 

Російській імперії, поширено чинність Установлення для управління 

губерніями 1775 року. Зазначений акт передбачав створення таких місцевих 

судів як нижня розправа для державних селян, магістрат або ратуша – для 

міського населення та повітові суди – для дворян [18, с. 55]. Право участі у 

виборах суддів мали переважно дворяни, лише у деяких випадках допускалася 

участь інших вільних громадян. Проте в окремих губерніях, всупереч цьому 
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Установленню, судді призначалися місцевою адміністрацією, яка так само 

активно втручалася в процес правосуддя, в тому числі зміну суддів. Окремих 

правових підстав для припинення повноважень суддів не передбачалося. 

Певні особливості були характерні для судової системи українських 

земель (Галичини та Буковини) після їх захоплення Австрією. Деякий час 

продовжували діяти старі польські суди, але згодом загальноавстрійські 

формати судів були поширені і на нові території. Згідно з Конституцією Австрії 

1849 року судову владу могли здійснювати лише державні суди, феодальні суди 

ліквідовувалися. Передбачалося створення та діяльність суду присяжних, який 

повинен був розглядати кримінальні справи про вчинення тяжких злочинів. 

Суддю можна було звільнити з посади лише на підставі судового рішення, а 

перевести на іншу посаду або на пенсію дише за його згодою. Винятком були 

випадки виходу судді у відставку внаслідок неспроможності виконувати свої 

службові обов’язки, а також у разі впровадження змін в організацію судової 

влади [19, с. 47-48], [20]. Як бачимо, в австрійській правовій системі присутній 

найширший на даному історичному проміжку часу перелік підстав звільнення 

судді з посади (припинення його повноважень). Відзначимо, що даний перелік 

продовжував розширятися та деталізуватися і після перетворення Австрії на 

Австро-Угорщину відповідно до Конституції 1867 року як Основного Закону 

нової держави. 

Революційні виступи народних мас, вдосконалення, прийняття в середині   

ХІХ століття більш демократичного законодавства в Західній Європі, а також 

судове свавілля, упередженість, необ’єктивність, хабарництво, складність 

процесу та судових інстанцій, характерні для системи правосуддя Російської 

імперії, зумовили критичну необхідність кардинальних змін у цій сфері. У 

листопаді 1864 року Олександр ІІ затвердив судові статути, на підставі яких 

почалася судова реформа. Суд остаточно відокремився від адміністрації, 

слідство – від суду та поліції [21, с. 96-97]. Скасовувався станова диференціація 

судових установ; судочинство здійснювалося через систему мирової юстиції, 
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представленої мировими суддями, з’їздом мирових суддів та сенатом, та через 

систему загальних судів, яка включала окружні суди, судові палати та сенат. 

Ключовим документом, який на нормативній основі закріпив результати 

реформування, було Упорядження судових установ (мовою оригіналу – 

«Учреждение судебных установлений») 1864 року, низка норм якого 

присвячена питанням обрання та звільнення суддів. Отже, мирові судді 

обиралися різними прошарками населення та затверджувалися урядом. Всі інші 

судді призначалися урядом. Статті 226, 228-230, 264 вищезазначеного 

правового акта визначали процедури звільнення, дисциплінарного провадження 

щодо суддів та інших посадових осіб судового відомства. Зокрема 

встановлювалося, що звільнення з посади здійснює суб’єкт обрання (збори 

громади або уряд). Якщо обраний (призначений) суддя без поважних причин не 

з’явився на службу в установлені строки, вважається, що особа відмовилася від 

обіймання посади судді та звільняється з неї після попереднього обговорення 

причини неявки на загальних зборах суду, до якого її було призначено. Іншою 

підставою звільнення була довготривала непрацездатність посадовця. Якщо 

протягом одного року з початку важкого захворювання, що виключало 

можливість виконувати суддівські функції, особа не подасть заяву про 

звільнення, то голова суду нагадує їй про обов’язок залишити службу. Коли в 

наступні два тижні відповідна заява так і не буде подана, то звільнення 

відбувається з ініціативи роботодавця, за згодою загальних зборів суду, де 

особа працювала, після отримання від неї пояснень. У разі ліквідації 

суддівської посади, службовцю пропонувалося переведення на іншу суддівську 

вакансію; також суддя міг бути звільнений у результаті відмови від 

переведення або відсутності можливості для переведення. Вчинення 

дисциплінарного проступку не було підставою звільнення з посади, лише 

допускалося попередження як дисциплінарна санкція. Якщо протиправні дії 

судді мають ознаки злочину, він може бути відсторонений від посади на час 

слідства та суду та звільнений по факту винесення вироку кримінальним судом. 

[22]. Отже, Упорядження судових установ досить детально регулювало 
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процедуру припинення суддівських повноважень, зокрема умовами для 

звільнення стали такі звичні сучасному трудовому законодавству підстави як 

тривала тимчасова непрацездатність, набрання законної сили обвинувальним 

вироком суду, скорочення штату, відмова від переведення на іншу посаду. 

У наступні періоди існування Російської імперії були спроби обмежити 

здобутки судової реформи 1864 року, зокрема в частині відокремлення судів 

нижніх ланок від адміністрації. В окремих регіонах був запроваджений інститут 

земських дільничних начальників, що призначалися та звільнялися владою, які 

виконували, в тому числі, функції мирових суддів. В такому вигляді судова 

система проіснувала до початку революційних подій 1917 -1920 років. 

Припинення існування Російської імперії стало шансом України на 

відновлення державності. В умовах революційних подій новостворена 

Українська Центральної Ради активно починає брати участь у державотворчих 

процесах, зокрема щодо формування власної судової системи. Законом 

Центральної Ради про утворення Генерального суду від 02 грудня 1917 року 

було ухвалено, що члени Генерального суду обираються Центральною Радою 

за поданням Генерального секретаріату [23]. Підстави звільнення цих суддів з 

посади актом не були передбачені, проте логічно припустити, що це також 

здійснювалося законодавчим органом як суб’єктом призначення. 

Революційні часи характеризуються перманентним процесом зміни 

державної влади, тому часто основною причиною припинення повноважень 

судді виступала ліквідація суду як роботодавця та місця роботи судді. Як 

відзначає в своєму науковому дослідженні В.О. Гринюк, першим Декретом 

Народного Секретаріату Радянської УНР в галузі судочинства була постанова 

«Про введення народного суду на Україні» від 04 січня 1918 року, яка 

передбачала ліквідацію старої судової системи та створення нових радянських 

судів. У відповідь на цю постанову загальні збори суддів Харкова прийняли 

резолюцію, в якій вони не визнавали народні суди і визнали Декрет про розпуск 

раніше діючих судів незаконним. Водночас, після наказу комісара юстиції 

Харківської губернської Ради з погрозою застосувати силу окружні та мирові 
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судді Харківського повіту здали всі свої справи і припинили свою діяльність, а 

окружний суд було закрито. В цей же період припинили свою діяльність судові 

установи Києва, Полтавщини, Катеринославщини та інших регіонів України 

[24], [25, с. 2-3]. Припинення виконання повноважень внаслідок ліквідації суду 

в значній мірі шкодило подальшій суддівській кар’єрі особи, адже в сприйнятті 

нової влади вона асоціювалася з попереднім політичним режимом, тому мала 

небагато шансів на продовження роботи в якості судді в новоствореному суді. 

29 квітня 1918 року влада на більшій території України перейшла від 

Центральної Ради до гетьмана Павла Скоропадського. Цього ж дня був 

ухвалений закон про тимчасовий державний устрій України. Статтями 42-44 

правового акта передбачалося, що Генеральний суд Української держави є 

вищим судом у цивільних та адміністративних справах, а всі судді 

призначаються гетьманом [26]. Іншим важливим законом Гетьманату, що 

стосується питань правосуддя, був Закон від 08 липня 1918 року «Про 

утворення Державного Сенату». Згідно з його положеннями Президент 

Державного Сенату і Сенатори Загального Зібрання призначаються наказом 

Гетьмана після попереднього схвалення кандидата Радою Міністрів. 

Позбавлення звання сенатора може бути наслідком постанови Загального 

Зібрання Сенату, затвердженої Гетьманом, у випадках, коли заняття, життя чи 

вчинки особи, яка має звання сенатора, будуть визнані невідповідними гідності 

цього високого звання [27]. Отже, припинення статусу судді могло мати місце в 

результаті протиправної поведінки посадової особи, причому не обов’язковий 

був обвинувальний вирок суду – вистачало і підтвердження факту аморальності 

вчинків чи способу життя судді. 

Дослідуючи питання історичних аспектів формування суддівського 

корпусу в Україні, І.Г. Русакова наголошує на тому, що фактично такий 

порядок призначення на посаду судді нагадував часи Київської Русі, коли 

єдиний князь вирішував усі кадрові питання. Цей порядок призначення 

нівелював можливість оскаржувати звільнення судді з посади. Тому, 

незважаючи на ґрунтовність судової реформи Павла Скоропадського, вона не 
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містила навіть зародків демократичних процедур [28]. Дійсно, намагання 

Гетьмана побудувати Українську Державу за монархічною формою правління 

виключало можливість впливу населення на призначення чи звільнення суддів 

через механізм прямої або представницької демократії. 

На зміну Гетьманату Павла Скоропадського прийшла Директорія, яка 

формально поновила судові установи, що існували в Російській імперії. 19 

лютого 1919 року вона затвердила Закон «Про вибори та призначення мирових 

суддів», який передбачав обрання місцевою владою суддів з використанням 

положень Закону Тимчасового уряду Росії від 04 травня 1917 року. Таким 

чином, в основу судової системи «другої» УНР було покладено принципи 

судоустрою дореволюційної Росії, дещо модифіковані Центральною Радою і 

Гетьманом Скоропадським [29]. До прийняття нового законодавства 

застосовувалися положення Упорядження судових установ 1865 року (із 

змінами та доповненнями), у тому числі в частині припинення суддівських 

повноважень. 

Військова поразка Директорії у протистоянні з більшовиками означала 

крах державницьких сподівань українського народу. На довгий час переважна 

більшість українських земель перейшли під контроль радянської влади. На них 

починає поширюватися радянське законодавства, яке регулювало процедуру 

формування суддівського корпусу та здійснення правосуддя. 20 жовтня 1920 

року Рада Народних Комісарів УСРР прийняла положення про народний суд, 

згідно з яким питання обрання та відкликання суддів з займаної посади 

віднесено до компетенції рад військових, робітничих та селянських депутатів 

[30]. При цьому відповідне рішення ради повинно бути в подальшому 

затверджено губернським виконавчим комітетом. Без цього воно не могло 

набрати юридичної сили. 

Ст. 3 Основ судоустрою Союзу РСР та союзних республік передбачала, 

що судові установи функціонують на засадах виборності суддів та народних 

засідателів радами, з’їздами рад та іншими органами в порядку, установленому 

законодавством Союзу РСР та союзних республік по відношенню до судів 
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союзних республік; та законодавством Союзу РСР – по відношенню до 

Верховного Суду СРСР, військових трибуналів та інших судових органів СРСР 

[31]. Положення щодо припинення правового статусу суддів нормативний акт 

не передбачав. Подібна тенденція продовжилася і в прийнятій у 1937 році 

Конституції УРСР. Статті 107-108 Основного Закону закріплювали норму, 

відповідно до якої обласні суди, суди адміністративних округ обираються 

обласними Радами депутатів трудящих або Радами депутатів трудящих 

адміністративних округ на строк п’ять років. Народні суди як найнижча ланка 

судової системи обираються громадянами району на основі загального, прямого 

і рівного виборчого права при таємному голосуванні на строк три роки [32]. 

Дана законодавча прогалина була виправлена в 1938 році з прийняттям Закону 

«Про судоустрій СРСР, союзних та автономних республік». Статті 17 та 18 

цього нормативного акта передбачали, що звільнення суддів з посади 

допускається не інакше як через процедуру відкликання виборців або ж на 

підставі обвинувального вироку суду, що набув законної сили. Також була 

присутня можливість відсторонення судді від посади у зв’язку з порушенням 

проти нього кримінальної справи. Це здійснювалося, в залежності від посади 

судді, постановою прокурора союзної республіки з санкції Президії Верховної 

Ради союзної республіки або постановою Прокурора СРСР із санкції Президії 

Верховної Ради СРСР [33]. Таким чином, була нормативно визначена одна 

підстава тимчасового припинення повноваження судді (порушення проти нього 

кримінальної справи) та дві причини остаточного припинення трудового 

договору (відкликання виборців та набрання законної сили обвинувальним 

вироком суду). Додатково відмітимо, що так як виборці брати участь у виборах 

лише народних (місцевих) суддів, така підстава припинення суддівських 

повноважень як відкликання з посади поширювалася лише на дану категорію 

суддів.  

На жаль, невід’ємною частиною трудових відносин є факти порушення 

службової дисципліни, що мають місце і серед представників суддівського 

корпусу. З метою своєчасного та ефективного реагування на такі прояви 
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неправової поведінки в СРСР функціонували колегії по дисциплінарних 

справах при обласних та крайових судах, верховних судах автономних та 

союзних республік, військових трибуналах округів, флотів та при Верховному 

Суді СРСР. Відповідно до Положення про дисциплінарну відповідальність 

суддів від 15 липня 1948 року звільнення з посади не відносилось до переліку 

санкцій до правопорушника, до винної особи могли бути застосовані лише 

зауваження, догана чи сувора догана. Поряд з цим, якщо колегія по 

дисциплінарних справах визнає, що суддя не відповідає займаній посаді, вона 

повідомляє про це Міністра юстиції СРСР або Міністра юстиції союзної 

республіки для ініціювання в установленому порядку питання відкликання 

судді з займаної ним посади [34]. Отже, попри формальне наділення 

територіальної громади цим правом, у дану процедура залучається посадова 

особа виконавчої влади, яка інформує громадян про факт правопорушення та 

рекомендацію відкликати суддю. Такий стан справ, з одного боку, характеризує 

номінальність багатьох процесів в Радянському Союзі, в тому числі 

відкликання суддів з посади; з іншого – закритість інформації про роботу 

дисциплінарних колегій суддів виключала можливість отримання інформації 

про протиправну поведінку народного судді з відкритих джерел, отже, лише 

представник влади міг повідомити громадян  про наявність фактів неправової 

чи аморальної поведінки судді. 

Основи законодавства про судоустрій СРСР, союзних та автономних 

республік від 25 грудня 1958 року, окрім зміни строку, на який обиралися судді 

(тепер він становив 5 років для суддів всіх рівнів), також уточнювали механізм 

достроково відкликання суддів. Так, стаття 35 Основ передбачала, що судді 

можуть бути достроково позбавлені своїх повноважень винятково через 

механізм відкликання виборців або органу, що їх обрав, або ж у зв’язку з 

набуттям законної сили обвинувальним вироком суду. Порядок дострокового 

відкликання суддів мав визначатися законодавством СРСР та союзних 

республік [35]. Фактично відбулася уніфікація такої підстави припинення 

трудових відносин за участю судді як відкликання його з посади. Даний 
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механізм отримав можливість застосування не лише до народних суддів, що 

обиралися громадянами, а й до суддів інших рівнів, які обиралися відповідними 

радами депутатів. 

Зазначені правові підстави припинення повноважень судді частково 

знайшли підтвердження і в прийнятій у 1978 році Конституції УРСР, стаття 150 

якої передбачала, що судді і народні засідателі є відповідальними перед  

виборцями або органами, що їх обрали, звітують перед ними й можуть бути 

ними відкликані у встановленому законом порядку [36]. Закріпивши в 

нормативному акті механізм відкликання з посади, Основний Закон УРСР не 

передбачав такої підстави припинення трудового договору з суддею як 

набрання щодо нього законної сили обвинувального вироку суду, хоча подібна 

норма була присутня в законах, прийнятих раніше. На нашу думку, 

Конституція УРСР 1978 року закріплювала невичерпний перелік підстав 

припинення суддівських повноважень, які могли бути доповнені та деталізовані 

в інших законодавчих актах. 

Таким актом став насамперед Закон «Про судоустрій УРСР» від 05 

червня 1981 року. Змістовний аналіз статей 58-60 нормативного акта дає 

підстави стверджувати, що законодавець в контексті припинення правового 

статусу судді розрізняв процедури дострокового позбавлення повноважень 

суддів та дострокове звільнення суддів з посади [37]. Механізм дострокового 

позбавлення повноважень суддів включав три процедури:  

1) відкликання суддів виборцями, якщо вони не виправдали виявленого їм 

довір’я, або вчинили дії, не гідні високого звання судді. Порядок відкликання 

народних суддів виборцями визначався окремим нормативним актом – Законом 

УРСР «Про порядок відкликання народних суддів і народних засідателів 

районних (міських) народних судів Української РСР». Передбачалося, що право 

порушення питання про відкликання народного судді належить організаціям 

Комуністичної партії Радянського Союзу, професійних спілок, Всесоюзної 

Ленінської Комуністичної Спілки Молоді, кооперативним та іншим 

громадським організаціям в особі їх районних, міських, районних у містах 
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органів, трудовим колективам, зборам військовослужбовців по військових 

частинах. Виконавчий комітет відповідної ради народних депутатів 

інформується про відповідну ініціативу, розглядає подані матеріали і, якщо 

питання про відкликання народного судді порушено з додержанням вимог 

цього закону, призначає проведення голосування про відкликання народного 

судді або народного засідателя. Народний суддя вважається відкликаним, якщо 

за його відкликання голосувало більш як половина виборців даного виборчого 

округу. Результати голосування підлягають опублікуванню [38]. Цікавим 

моментом є залучення до цього процесу елементів виборчого права, зокрема 

громадські організації, колективи, громадяни після призначення голосування 

мають право агітувати за відкликання судді з посади чи проти ухвалення такого 

рішення; 

2) відкликання суддів органом, що їх обрав, якщо вони не виправдали 

виявленого їм довір’я або вчинили дії, не гідні високого звання судді. Судді 

обласного, Київського міського суду можуть бути відкликані відповідною 

радою народних депутатів; судді Верховного Суду можуть бути відкликані 

Верховною Радою УРСР, а в період між її сесіями – Президією Верховної Ради 

УРСР з наступним поданням виданого у зв’язку з цим Указу на затвердження 

парламенту на черговій сесії;  

3) винесення суддям вироку суду, який набув чинності.  

Механізм дострокового звільнення суддів з посади передбачав дві 

процедури: 1) припинення виконання своїх обов’язків до закінчення строку 

повноважень у зв’язку з тривалою хворобою; 2) припинення виконання 

обов’язків на прохання судді з інших поважних причин. Дострокове звільнення 

народних суддів районних (міських) народних судів проводиться Президією 

Верховної Ради УРСР за поданням Міністра юстиції УРСР. Дострокове 

звільнення суддів інших рівнів здійснюється відповідною радою народних 

депутатів. Причому, як і у випадку з відкликанням з посади, судді Верховного 

Суду УРСР в період між сесіями парламенту звільняються Президією 

Верховної Ради УРСР з наступним затвердженням цього рішення на черговій 
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сесії законодавчого органу. Неоднозначною виглядає норма про можливість 

звільнення за власним бажанням лише з поважних причин, адже фактично це 

суперечить суті існування трудових відносин, вільному волевиявленню сторін 

трудового договору.  

Останніми нормативними актами Радянської України, які регулювали 

питання припинення правового статусу судді, були Закон СРСР «Про статус 

суддів в СРСР» від 04 серпня 1989 року та Указ Президії Верховної Ради УРСР 

«Про затвердження Положення про дисциплінарну відповідальність суддів, 

відкликання і дострокове звільнення суддів і народних засідателів судів 

Української РСР» від 15 грудня 1989 року. Дані правові акти дещо змінили 

процес звільнення судді з посади. Згідно із ст. 17 вищезгаданого Закону 

розрізнялися процедури дострокового позбавлення повноважень (внаслідок 

винесеного проти них обвинувального вироку суду, який набрав законної сили; 

відкликання органу, що їх обрав за порушення соціалістичної законності або 

вчинення поступку, що їх порочить, несумісних з їх високим званням) та 

процедури дострокового звільнення від виконання своїх обов’язків (за станом 

здоров’я, який перешкоджає продовженню роботи; внаслідок обрання на іншу 

посаду або переведення, з їхньої згоди, на іншу роботу; за власним бажанням). 

Якщо строк повноважень суддів закінчується в період розгляду ними судової 

справи, то їхні повноваження зберігаються до закінчення розгляду цієї справи 

[39]. Особливості здійснення цих процедур були визначені в вищезазначеному 

підзаконному акті, ухваленому Президією Верховної Ради УРСР. 

Основні відмінності, в порівнянні із законодавством, що діяло раніше, 

присутні в механізмі відкликання суддів із займаної ними посади. Зокрема 

відповідна компетенція прийняття рішень щодо суддів місцевих судів була 

вилучена у громадян, які проживають у межах певного окремого округу; ці 

функції передані обласним (Київській міській) раді народних депутатів. Право 

порушити питання про відкликання належить:  

1) Голові Верховної Ради УРСР – щодо Голови Верховного Суду 

Української РСР;  
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2) Голові Верховного Суду УРСР –  щодо суддів Верховного Суду 

обласних, Київського міського судів і народних суддів за порушення законності 

при розгляді судових справ;  

3) Міністру юстиції УРСР –  щодо суддів обласних, Київського міського 

судів і районних (міських) народних судів за скоєння вчинку, що їх порочить;  

4) головам обласних, Київського міського судів –  щодо суддів і 

народних засідателів районних (міських) народних судів за порушення 

законності при розгляді судових справ;  

5) начальникам управлінь юстиції виконавчих комітетів обласних, 

Київської міської Рад народних депутатів – щодо суддів районних (міських) 

народних судів за скоєння вчинку, що їх порочить [40].  

Таким чином, у процедуру відкликання суддів з посади залучаються 

представники виконавчої влади – органів системи юстиції; очевидно, це 

негативно відзначалося на реалізації принципу незалежності судової влади 

Незважаючи на негативний аспект можливості впливу влади на суддів, 

серед позитивних новацій законодавства відзначимо участь самоврядних 

суддівських утворень у процедурі відкликання судді з посади – кваліфікаційних 

колегій, наділених дисциплінарними функціями по відношенню до суддів. Дана 

участь проявляється в декількох моментах. По-перше, одним з варіантів 

закінчення дисциплінарного процесу (окрім накладення дисциплінарного 

стягнення чи закриття дисциплінарного провадження), є рішення колегії про 

надіслання матеріалів дисциплінарного провадження органам, які мають право 

порушення питання про відкликання судді або порушення щодо нього 

кримінальної справи. Дане рішення колегії має рекомендаційний характер для 

адресата, відтак, якщо орган, компетентний відкликати суддю, може не знайти 

для цього підстав, то справа повертається в колегію і дисциплінарне 

провадження відновлюється. По-друге, матеріали, що стали підставою для 

порушення питання про відкликання судді, надсилаються для дачі висновку у 

кваліфікаційну колегію суддів Верховного Суду УРСР чи у кваліфікаційну 

колегію суддів в області, місті Києві – залежно від статусу судді. При цьому 
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висновок знову ж таки має рекомендаційний характер, береться до відома 

Радою народних депутатів при прийнятті рішення по суті. 

Зважаючи на тоталітарний характер радянської держави, зазначимо, що 

досить часто дотримання норм закону при припиненні повноважень судді 

відходило на другий план, пріоритетом виступала політична доцільність роботи 

певної особи, її лояльність до влади та комуністичної партії. За таких умов, як 

слушно відмічає К.С. Кулинич, більш реальним способом позбавитися суддів, 

які порушували свій професійний обов’язок, було виключення їх із партії, що 

автоматично тягнуло за собою звільнення їх із посад Президією Верховної Ради 

УРСР, якщо вони самостійно не подавали заяву про звільнення [41]. У будь-

якому випадку в останні роки існування Радянської держави законодавство, що 

стосувалося припинення повноважень суддями, досить широко відображало 

об’єктивні юридичні факти, пов’язані з необхідністю звільнити суддю з посади; 

попри можливість влади впливати на процес відкликання суддів, до нього 

почалися залучатися прообрази дисциплінарних інституцій у системі сучасних 

органів суддівського самоврядування – кваліфікаційні колегії, які складаються з 

суддів та ними і обираються. 

Відновлення незалежності України означало новий етап реформування 

судової системи, вдосконалюється правове забезпечення юридичного статусу 

суддів. 1992 року був прийнятий вже в незалежної Україні Закон «Про статус 

суддів», стаття 15 якого регулювала механізм припинення повноважень судді. 

Було встановлено, що повноваження судді припиняються органом, який його 

обрав, у випадках: 1) закінчення строку повноважень; 2) письмової заяви про 

відставку або про звільнення з посади за власним бажанням; 3) смерті судді або 

оголошення його рішенням суду, що набрало законної сили, померлим; 4) 

набрання чинності рішенням суду про визнання судді безвісно відсутнім; 5) 

досягнення суддею 65-річного віку; 6) втрати суддею громадянства України або 

виїзду за межі України на постійне проживання; 7) набрання чинності 

обвинувальним вироком суду; 8) винесення рішення суду, що набрало законної 

сили, про обмеження його дієздатності, визнання його недієздатним; 9) 
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винесення ухвали про застосування примусових заходів медичного характеру, 

що набрала законної сили; 10) винесення за згодою судді постанови про 

припинення кримінальної справи щодо нього з нереабілітуючих підстав; 11) 

переводу чи обрання судді на іншу посаду за його згодою; 12) звільнення судді 

з посади в порядку дисциплінарного провадження або за професійною 

невідповідністю; 13) імпічменту Верховною Радою України. Про наявність 

підстав для припинення повноважень судді голова суду, в якому працює суддя, 

або голова вищестоящого суду повідомляє голові Ради, до компетенції якої 

належить обрання судді [42]. У червні 2001 року в дану статтю були внесені  

зміни: фактично вперше в законодавстві проведено диференціацію понять 

«звільнення судді» та «припинення повноважень судді». Підставами звільнення 

виступали закінчення строку, на який його обрано чи призначено, досягнення 

суддею шістдесяти п’яти років, неможливість виконувати свої повноваження за 

станом здоров’я; порушення суддею вимог щодо несумісності, присяги; 

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; припинення його 

громадянства, визнання безвісно відсутнім або оголошення померлим; подання 

суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням. 

Підстава припинення повноважень була одна – смерть особи. 

У липні 2010 року був прийнятий Закон України «Про судоустрій та 

статус суддів», положення якого в частині звільнення суддів з посади та 

припинення їх повноважень у більшій мірі відповідало нормам, закріпленим в 

Законі «Про статус суддів» 1992 року. З проведенням у 2016 році судової 

реформи набув чинності новий Закон «Про судоустрій і статус суддів» від 02 

червня 2016 року, положення якого вже більш системно та логічно не тільки 

визначали процедуру припинення правового статусу суддів, а й розрізняли та 

відокремлювали механізми звільнення судді з посади та припинення його 

повноважень. 

Проведений нами аналіз історичного розвитку регулювання звільнення та 

припинення повноважень суддів в Україні засвідчив, що процес становлення 

судової влади взагалі та нормативне регулювання припинення правового 
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статусу суддів зокрема мав досить тривалий та складний характер; 

характеризувався неоднаковим підходом у розумінні владою сутності 

правосуддя та особи судді, необхідності деталізації механізму набуття та 

припинення повноважень судді. У даному процесі виокремлюємо наступні 

історичні періоди: 

1) додержавний період українських земель (з давніх часів – до VIII ст.) –   

судовим органом був суд общини; обрання та звільнення членів такого суду 

регулювалося неписаним правом, нормами звичаїв та традицій, відображало 

ступінь довіри членів общини до того чи іншого індивіда; 

2) часи Київської Русі та Галицько-Волинської держави (ІХ-ХІVст.) – 

період поєднанням общинних засад правосуддя з державним судом князя та 

його представників, приватним та церковним судом; припинення виконання 

суддівських функцій здебільшого було пов’язане з особистим рішенням, нічим 

на ніким не обмеженим волевиявленням уповноваженої особи (князя, феодала, 

єпископа); 

3) часи польської, литовської, та польсько-литовської держави (ХІV- 

ХVІІІ ст.) – період, коли в нормативних актах з’являються норми, які 

регулюють питання припинення суддівських повноважень (смерть особи, 

переведення її на вищу посаду, дострокове звільнення по встановлених фактам 

ухилення від виконання суддівських обов’язків); у містах з магдебурзьким 

правом присутня можливість відкликання особи, обраної на посаду, пов’язану 

зі здійсненням правосуддя тими, хто її на таку посаду обрав; 

4) часи Гетьманщини (друга пол. ХVІІ – ХVІІІ ст.) – відсутність чіткого 

розмежування між владою військовою, адміністративною та судовою 

призводило до того, що звільнення з певної адміністративної посади 

зумовлювало і припинення виконання функцій судді; з поверненням до системи 

судів, передбачених Литовським статутом 1588 року польсько-литовської 

держави, знову почали застосовуватися відповідні норми, які регулюють 

питання припинення суддівських повноважень; 
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5) часи Російської імперії (друга пол. ХVІІІ – поч. ХХ ст.) –  звільнення з 

посади здійснює суб’єкт обрання (збори громади або уряд); після судової 

реформи 1864 р. з’явився ряд прямих підстав звільнення судді, а також такі 

звичні сучасному трудовому законодавству підстави як тривала тимчасова 

непрацездатність, набрання законної сили обвинувальним вироком суду, 

скорочення штатів, відмова від переведення на іншу посаду; 

6) часи спроб відновити українську державність на початку ХХ ст. (1917-

1920 рр.) – у зв’язку із періодичною зміною влади найпоширенішою підставою 

звільнення була ліквідація суду як установи старого режиму; в площині судової 

системи гетьманату П. Скоропадського відмічаємо можливість звільнення судді 

за протиправну та аморальну поведінку;  

7) часи радянської України (1919-1991 рр.) – протягом більшого  часу 

існування СРСР механізм звільнення судді реалізовувався через відкликання 

судді виборцями або органом, що його обрав, або ж в силу обвинувального 

вироку суду; у 80-х роках цей механізм розширюється, збільшується кількість 

підстав звільнення, залучаються до цього процесу дисциплінарні органи, що 

складаються з самих суддів, розмежовувалися процедури  дострокового 

позбавлення повноважень дострокового звільнення від виконання своїх 

обов’язків; у процес звільнення суддів втручалася виконавча влада, при 

вирішенні цього питання важливим аспектом виступала політична доцільність 

роботи певної особи, її лояльність до влади та комуністичної партії; 

8) початковий етап формування судової системи незалежної України 

(1991-2016 рр.) – фактично вперше в законодавстві проведено диференціацію 

понять «звільнення судді» та «припинення повноважень судді», по кожному з 

цих елементів закріплено та охарактеризовано механізм застосування низки 

конкретних підстав звільнення (припинення повноважень); 

9) сучасний етап судової системи незалежної України (з 2016 року – по 

наш час) – розпочався після судової реформи 2016 року, на ньому відбувається 

подальше розмежування та деталізація процедури застосування різних підстав 
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припинення правового статусу судді, активне залучення до цього процесу 

інституцій суддівського самоврядування. 

Звичайно, в деякій мірі даний поділ носить умовний характер, відображає 

історичний, цивілізаційний розвиток державних утворень на українських 

землях. Поряд з цим, поділ може бути проведений згідно з процедурою 

звільнення з посади. Відповідно, виділяємо три його етапи: 1) поєднання 

адміністративної та судової влади в статусі посадовця – звільнення з 

адміністративної посади означало і припинення повноважень судді (з давніх 

часів – по ХІV ст.); 2) здійснення правосуддя спеціально обраними 

(призначеними суддями) (ХV ст. – 1991 рік) – звільнення з посади 

здійснювалося суб’єктом призначення за активної участі влади чи пануючого 

класу; 3) незалежні умови здійснення правосуддя (1992 рік – наш час) – 

звільнення суддів відбувалося за визначальної ролі органів суддівського 

самоврядування та інституцій, що ними обираються, присутнью була 

диференціація звільнення з посади та припинення повноважень. 

На нашу думку, запропоновані класифікації історичних етапів розвитку 

регулювання звільнення та припинення повноважень суддів в Україні (в 

залежності від цивілізаційного розвитку державних утворень на українських 

землях та згідно з процедурою їх здійснення) найбільш повно відображають 

ключові, визначальні моменти цього процесу, характеризують історичний 

поступ, еволюцію поступового сприйняття владою необхідності забезпечення 

повної незалежності суду, в тому числі ключову роль самих суддів у  процедурі 

звільнення суддів з посади. 

 

1.2 Поняття та ознаки звільнення та припинення повноважень суддів 

як підстав припинення трудового договору  

Необхідною складовою повноцінної життєдіяльності людини є праця як 

цілеспрямована вольова діяльність, спрямована на задоволення особистих або 

колективних потреб індивідів, створення матеріальних та нематеріальних благ. 

На певному етапі цивілізаційного розвитку людства з’являються відносини 
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найму робочої сили, тобто виконання роботи у певного роботодавця на 

договірних засадах, згідно з якими одна сторона створює необхідні умови для 

праці, оплачує її виконання, інша – повинна належним чином виконувати 

поставлені перед нею робочі завдання та дотримуватися встановлених правил 

функціонування підприємства.  

З метою унормування відносин сторін в процесі спільної праці держава 

встановлює відповідні регулюючі норми, які визначають як порядок прийому 

на роботу (укладення трудового договору), так і процедури припинення 

трудових правовідносин, розірвання трудового договору з об’єктивних чи 

суб’єктивних підстав. При цьому стосовно механізму реалізації 

вищезазначених процедур вживаються різноманітні наукові поняття. Так, 

Кодекс законів про працю України оперує категоріями «припинення трудового 

договору», «розірвання трудового договору», «звільнення працівника», проект 

Трудового кодексу України – «припинення трудових відносин», «звільнення 

працівника», Закон України «Про державну службу» – «припинення державної 

служби», «звільнення працівника», Закон України «Про судоустрій і статус 

суддів» – «звільнення судді з посади», «припинення повноважень судді» тощо. 

Розмаїття законодавчих конструкцій, які використовують різний понятійний 

апарат, зумовлює існування великої кількості наукових підходів до 

диференціації цих понять, визначення їх суті та змістовного навантаження. 

Дійсно, попри переважання диспозитивних засад у сфері трудового права, 

вільне волевиявлення сторін присутнє, як правило, лише при укладенні 

трудового договору. Натомість припинення співпраці сторін, хоча і є логічною 

складовою принципу свободи договору, проте має певні обмежувальні важелі, 

спрямовані не тільки на забезпечення стабільності, сталості трудових відносин, 

а й насамперед на захист трудових прав працівника. По суті свобода договору в 

повній мірі діє в контексті волевиявлення працівника на припинення договірної 

співпраці, ініціатива ж роботодавця може бути реалізована лише в конкретних 

ситуаціях за наявності визначених законом обставин. Саме таке розрізнення 

підстав припинення трудового договору (внаслідок об’єктивних чинників або 
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волевиявлення сторони чи обох сторін) в працях більшості науковців є 

диференціюючим фактором понять «припинення трудового договору» та 

«розірвання трудового договору». 

Так, О.Д. Зайкін, В.Л. Гейхман ще за часів СРСР цілком слушно 

зазначали, що вищезазначені поняття розрізняються між собою в залежності від 

обсягу підстав припинення трудового договору, направленості волі суб’єктів 

трудового договору чи інших осіб на його припинення [43, с. 64]. Знайшов 

підтвердження такий підхід і в працях сучасних українських вчених.  

І.І. Митрофанов та О.В. Плескун, розкриваючи питання організаційно-

правових підстав припинення трудового договору, доводять, що таке 

припинення – це належним чином оформлений юридичний факт, що 

виражається в припиненні трудових правовідносин, коли сторони трудового 

договору перестають бути працівником та роботодавцем у відносинах між 

собою та звільняються від взаємних прав та обов’язків [44, с. 213]. 

Розглядаючи юридичні можливості застосування на практиці терміна 

«припинення трудового договору», В.І. Щербина визначає його як певне родове 

поняття, яке об’єднує в собі всі підстави розірвання трудових зв’язків як з 

ініціативи власника, працівника, третіх осіб, так і, наприклад, у разі смерті 

працівника. Поняття «розірвання трудового договору» означає припинення дії 

трудового договору з ініціативи однієї з сторін або третьої сторони, яка вимагає 

розірвання трудового договору [45, с. 43]. Ю.П. Дмитренко розглядає 

досліджуване поняття як певну обсягову категорію, яка охоплює розірвання 

договору, закінчення його строку чи інший юридичний факт (наприклад, 

смерть працівника). Загальні підстави припинення трудового договору 

поширюються на всі категорії працівників на підприємствах, в установах, 

організаціях незалежно від форми власності, тоді як розірвання трудового 

договору – це вольове ініціативне припинення договору у визначеному 

законодавством порядку однією з сторін трудових відносин чи третьою особою 

[46, с. 228]. Подібні визначення присутні також у працях П.Д. Пилипенка [47,                    
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c. 202], В.О. Процевського [48, с. 108-109], Н.Б. Болотіної [49, с. 333],                  

Н.М. Хуторян [50, с. 280] та ряду інших вітчизняних науковців. 

Таким чином, можемо вважати загальноприйнятою точку зору, згідно з 

якою припиненням трудового договору є всі випадки фактичного та юридично 

оформленого припинення роботи працівника у роботодавця. Припинення 

трудового договору означає і припинення трудових правовідносин, передбачене 

як загальним, так і спеціальним законодавством. При цьому не підтримуємо 

думку окремих вчених [51, c. 218], [47, c. 202] про те, що за своїм змістовим 

наповненням це відмінні між собою явища: припинення трудового договору –  

юридичний факт, що є підставою для припинення трудових правовідносин. За 

цих обставин виникає зайва термінологічна плутанина, перевантаження 

дефінітивного апарату, з’являються складнощі в правозастосуванні. Тому 

логічним та обґрунтованим є використання цих термінів в якості синонімічних 

категорій, які мають однакове змістове навантаження. 

Підтвердженням цьому є і позиція законодавця. Так, діючий Кодекс 

законів про працю України (стаття 36) закріплює правову норму, відповідно до 

якої підставами припинення трудового договору є: 1) угода сторін; 2) 

закінчення строку; 3) призов або вступ працівника або власника-фізичної особи 

на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу; 4) 

розірвання трудового договору з ініціативи працівника, з ініціативи власника 

або уповноваженого ним органу або на вимогу профспілкового чи іншого 

уповноваженого на представництво трудовим колективом органу; 5) 

переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство або перехід на 

виборну посаду; 6) відмова працівника від переведення на роботу в іншу 

місцевість разом з підприємством, а також відмова від продовження роботи у 

зв’язку із зміною істотних умов праці; 7) набрання законної сили вироком суду, 

яким працівника засуджено до позбавлення волі або до іншого покарання, яке 

виключає можливість продовження даної роботи; 8) укладення трудового 

договору (контракту), всупереч вимогам Закону України «Про запобігання 

корупції»; 9) з підстав, передбачених Законом України «Про очищення влади»; 
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10) підстави, передбачені контрактом; 11) підстави, передбачені іншими 

законами [52]. Отже, встановлено невичерпний перелік підстав припинення 

трудового договору внаслідок впливу різноманітних факторів дійсності, 

взаємовідносин сторін та життя індивідів. Той факт, що окремі обставини, які 

однозначно зумовлюють припинення трудових відносин (наприклад, смерть 

працівника, припинення фізичної особи-підприємця, що була роботодавцем), не 

включені до числа підстав припинення трудового договору не може означати, 

що трудові відносини припинилися, а договір продовжує діяти. Трудові 

правовідносини регулюються умовами трудового договору, безпосередньо 

пов’язані з його укладенням зміною чи припиненням, тому їх початок та 

закінчення співпадають 

На відміну від діючого Кодексу законів про працю, проект нового 

Трудового кодексу в контексті припинення співпраці працівника та 

роботодавця використовує термін «припинення трудових відносин». Статті 77, 

78 проекту цього нормативного акта передбачають, що трудові відносини 

можуть бути припинені лише з підстав, у порядку і на умовах, визначених цим 

Кодексом або законом. Підставами припинення трудових відносин є: 1) 

закінчення строку трудового договору; 2) згода сторін; 3) переведення 

працівника на роботу до іншого роботодавця; 4) розірвання трудового договору 

за ініціативою працівника; 5) розірвання трудового договору за ініціативою 

роботодавця; 6) рішення вищого органу управління роботодавця про 

припинення повноважень (відкликання) посадових осіб; 7) укладення трудового 

договору всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції»; 8) 

незалежні від волі сторін підстави (смерть особи, визнання її померлою чи 

безвісти відсутньою, призов на військову службу, набрання законної сили 

обвинувального вироку суду, порушення правил укладення трудового договору 

тощо); 9) підстави, передбачені трудовим договором [53]. Дана редакція 

основного трудового закону системно поєднала всі суб’єктивні та об’єктивні 

обставини, що зумовлюють припинення трудового договору, частина з них 

дублює положення діючого Кодексу, інша частина заповнює прогалини 
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діючого трудового законодавства, уточнює його окремі положення. Таким 

чином, попри синонімічність термінів «припинення трудового договору» та 

«припинення трудових відносин», підтримуємо авторів законопроекту стосовно 

використання в якості базової категорії останнього терміна. Адже саме 

припинення трудових правовідносин характеризує остаточне закінчення 

співпраці працівника та роботодавця в рамках трудового договору у всіх 

можливих ситуаціях. 

Також у трудовому законодавстві широко використовується поняття 

«звільнення працівника» як характеристика процедури технічного оформлення 

припинення трудових відносин. У процесі дослідження правового механізму 

регулювання звільнення Ю.Т. Тихонович трактує зазначену категорію як 

врегульований нормами трудового права процес припинення трудового 

договору та трудових правовідносин працівником за ініціативою працівника 

і/або роботодавця, що здійснюється на підставі розірвання трудових відносин 

(поєднуючи централізоване і локальне, державне і договірне регулювання) і  

потребує обов’язкового документального оформлення [54, c. 410]. Т.В. Дубас 

формулює висновок, що звільнення працівників є врегульована нормами 

трудового права процедура припинення трудових відносин одностороннім 

волевиявленням, що зумовлює розірвання трудового договору з підстав, які 

передбачені трудовим законодавством, та яка має відповідне технічне 

оформлення [55, с. 202]. В останньому визначенні, на нашу думку, не зовсім 

коректно вживається словосполучення «одностороннє волевиявлення». Дійсно, 

припинення трудових відносин оформляється одностороннім актом 

роботодавця – наказом про звільнення працівника. Але, по-перше, з цим 

наказом має ознайомитися сам працівник, що підтверджується його підписом 

під текстом наказу, по-друге, звільнення є певним процесом, формою 

документального оформлення припинення співпраці сторін в рамках трудового 

договору, підставою чого можуть бути як одностороннє волевиявлення сторони 

(обох сторін), так і об’єктивні юридичні факти, що не залежать від волі сторін. 
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У даному контексті цілком слушним є зауваження В.Р. Шишлюк, що 

поняття «звільнення» можна тлумачити як комплекс взаємопов’язаних 

процедурних дій роботодавця щодо працівника, спрямованих на здійснення 

юридичного оформлення припинення трудових відносин, що включає в себе 

виникнення обставин, які зумовлюють припинення трудового договору, 

видання наказу чи розпорядження роботодавцем із вказівкою на підставу 

звільнення згідно із законом, видачу належним чином оформленої трудової 

книжки та проведення остаточного розрахунку з працівником [56, с. 81]. 

Подібний науковий підхід присутній і в працях В.А. Цесарського, який 

доводить, що звільнення, визначаючи процедуру припинення трудових 

відносин з працівником, складається з комплексу узгоджених дій роботодавця і 

працівника, в результаті яких відбувається припинення трудових відносин між 

ними, погашення їхніх взаємних прав та обов’язків, обумовлених трудовим 

договором, зміна соціально-правовового статусу працівника, який перестає 

бути найманим працівником цього роботодавця, який позбавляється 

дисциплінарної влади відносно колишнього працівника. На думку вченого, 

звільнення як юридичний факт здійснюється в просторі, обмеженому 

організацією роботодавця, і в часі, початком якого є перший день процедури 

звільнення, а кінцем – останній день роботи [57, с. 507]. Вважаємо, що 

коректніше в якості юридичних фактів розглядати підстави припинення 

трудового договору  як певні обставини, що зумовлюють припинення трудових 

правовідносин, та саме припинення трудового договору (припинення трудових 

правовідносин) як часовий орієнтир, розмежування юридично оформленої 

співпраці двох суб’єктів (роботодавця та найманого працівника) та відсутності 

такої співпраці. Відповідно, звільнення як процедура технічного оформлення 

припинення трудових відносин сторін є проміжною ланкою між цими двома 

юридичними фактами, набором різних процедур, які характеризують процес, 

механізм застосування на практиці сторонами конкретної підстави припинення 

трудового договору. 
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Проведене нами дослідження засвідчило, що найбільш типовою 

понятійною характеристикою припинення взаємовідносин працівника та 

роботодавця в рамках трудового договору є застосування визначень 

«припинення трудового договору» та «припинення трудових правовідносин», 

при цьому категорія «звільнення» відображає технічні, організаційні моменти 

реалізації цих процедур на практиці. Звичайно, абсолютна більшість трудових 

правовідносин у нашій державі регулюється положеннями Кодексу законів про 

працю України – загальним трудовим законодавством, тому до них у повній 

мірі може бути застосована зазначена вище характеристика. Поряд з цим 

спеціальне законодавство, що регулює специфіку функціонування окремих 

сфер суспільного життя, видів діяльності, подекуди містить спеціальну 

термінологію або використовує загальні поняття трудового права з наділенням 

їх специфічним змістовим навантаженням. 

Як ми вже зазначали, Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 

02 червня 2016 року в контексті припинення трудових правовідносин судді та 

держави використовує поняття «звільнення судді з посади» та «припинення 

повноважень судді», кожне з них має власний зміст та самостійні підстави 

застосування. Подібна диференціація ключових понятійних категорій, яка 

використовується законодавцем не є випадковою, вона визначає специфіку 

припинення роботи суддею в тих чи інших ситуаціях. Відзначимо, що наука 

трудового права також напрацювала різноманітні варіації класифікації, поділу 

загальних підстав припинення трудових правовідносин. Отже, використовуючи 

принцип переходу від загального та спеціального, детальніше зупинимося на 

цих теоретичних моментах, перед тим як перейти до безпосередньої 

характеристики особливостей, ознак звільнення та припинення повноважень 

суддів як підстав припинення з ними трудового договору. 

Вчені-правознавці, які професійно досліджують ту чи іншу проблему 

трудового права, відмічають, що припинення трудового договору є 

правомірним лише в тому разі, коли існують законні підстави для його 

припинення та дотримано відповідний порядок звільнення працівника за ними. 
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[47, c. 222; 58, c. 38; 59, с. 135]. При цьому деякі з них до двох зазначених вище 

елементів додатково додають третій – наявність юридичного факту щодо 

припинення трудових правовідносин (розпорядження власника, заява 

працівника, відповідний акт третьої сторони – суду, військкомату) [60, с. 65; 61, 

с. 209]. Погоджуємося з виділенням таких трьох елементів – це цілком логічно, 

адже кожна дія, яка має юридичні наслідки, повинна здійснюватися у чіткій 

відповідності із законодавством, в тому числі в розрізі передумов, підстав, 

процедур, механізму її здійснення. 

Стосовно класифікації підстав припинення трудового договору, позиції 

різних вчених значно відрізняються за видами та класифікаційними критеріями. 

Найбільш практичною класифікацією, доводить С.В. Селезень, є поділ, в 

основу якого покладено два чинники: 1) суб’єктно-вольовий, відповідно до 

якого здійснюється диференціація підстав за ініціатором (ініціаторами) 

припинення трудового договору; 2) функціональний, згідно з яким проводиться 

диференціація підстав за змістом трудової функції, яка виступає фактором 

зарахування працівника до кола осіб, припинення трудового договору з якими 

відбувається на загальних або на додаткових підставах [62, с. 56]. Практичність 

цієї класифікації полягає насамперед у тому, що вона відображає не теоретичні 

моменти, а є дзеркальним відображенням положень діючого Кодексу законів 

про працю України. Суб’єктно-вольовий критерій розрізняє підстави 

припинення, ініціатором яких є працівник, роботодавець, третя сторона або 

декілька сторін. Щодо функціонального критерію, то він визначає як загальні 

підстави припинення трудових правовідносин (статті 36, 38, 40 КЗпП України), 

так і спеціальні, що відзначаються специфічним колом осіб, до яких вони 

можуть бути застосовані. 

Так, стаття 41 КЗпП України встановлює додаткові підстави розірвання 

трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з 

окремими категоріями працівників за певних умов. Такими окремими 

категоріями працівників, зокрема, виступають: 
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1) керівник суб’єкта господарювання, його заступник, головний 

бухгалтер, його заступник, службові особи органів доходів і зборів, яким 

присвоєно спеціальні звання, службові особи центральних органів виконавчої 

влади, що реалізують державну політику у сферах державного фінансового 

контролю та контролю за цінами – у разі одноразового грубого порушення 

трудових обов’язків; 

2) керівник суб’єкта господарювання – у разі його винних дій, які 

призвели до того, що заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в нижчих 

ніж має бути розмірах; 

3) працівник, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або 

культурні цінності, – у разі вчинення ним винних дій, що дають підстави для 

втрати довір’я до нього з боку роботодавця; 

4) будь-який працівник – у разі перебування у прямому підпорядкуванні 

у близької особи всупереч вимогам Закону України «Про запобігання 

корупції»; 

5) працівник, який виконує виховні функції, – у разі вчинення ним 

аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи; 

6) посадова особа – у разі прийняття рішення уповноваженим органом 

товариства рішення про припинення її повноважень або в разі повторного 

порушення нею вимог законодавства у сфері ліцензування, з питань видачі 

документів дозвільного характеру або у сфері надання адміністративних 

послуг, передбачених статтями 166-10, 166-12, 188-44 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення [52]. 

У даному контексті до спеціальних підстав припинення трудового 

договору вважаємо за потрібне віднести нормативні приписи, закріплені не 

тільки КЗпП України, а й положенням таких спеціальних законів: «Про 

судоустрій та статус суддів», «Про державну службу» тощо. Таким чином, коло 

осіб, на яких поширюватимуться відповідні додаткові підстави припинення 

трудового договору, складатимуть громадяни, на яких поширюються дія таких 

законодавчих актів. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1694#n1694
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1719#n1719
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3618#n3618
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В.В. Лазор та С.В. Васильєв виокремлюють чотири групи підстав 

припинення трудового договору: 1) за взаємним волевиявленням сторін; 2) за 

ініціативою працівника; 3) за ініціативою роботодавця; 4) за ініціативою 

органів, які не виступають стороною трудового договору [59, с. 135; 63, с 132-

133]. Подібна класифікація є ідентичною вже дослідженому нами вище 

суб’єктно-вольовому критерію класифікації підстав припинення трудових 

правовідносин. Додатково до виділених вченим чотирьох груп Г.С. Гончарова 

свого часу додавала ще п’яту групу – припинення трудового договору 

внаслідок смерті працівника [64, с. 22-23]. Недоліком подібних класифікацій є 

те, що вони повністю або майже повністю не враховують можливість настання 

певних об’єктивних юридичних фактів, які не залежать від волі, волевиявлення 

сторін, але також зумовлюють припинення трудових взаємовідносин 

працівника та роботодавця. Отже, подібні класифікації є неповними, 

потребують уточнення та розширення. 

Ціла низка провідних українських вчених-правознавців, фахівців у галузі 

трудового права (П.Д. Пилипенко, В.В. Жернаков, С.М. Прилипко, Н.Б. 

Болотіна, Ю.П. Дмитренко, Н.П. Долгіх, В.П. Марущак) обґрунтовують 

доцільність того, щоб усі підстави припинення трудового договору, 

передбачені діючим законодавством, класифікувати на дві групи, залежно від 

характеру юридичного факту, який став підставою припинення дії такого 

договору [47, c. 223; 61, с. 208; 65, с. 283; 46, с. 229-230; 60, с. 65-66]. Якщо має 

місце такий юридичний факт як подія (смерть працівника та закінчення терміну 

самого договору), договір припиняється з об’єктивних причин, жодна з сторін 

не виступає активним ініціатором такого припинення. У тому ж випадку, коли 

присутній такий юридичний факт як дія, припинення трудових відносин 

відбувається за волевиявлення сторін трудового договору або третіх осіб. При 

цьому вченими до числа подій відносять не тільки розірвання трудового 

договору за ініціативи працівника, роботодавця, профспілки, батьків 

неповнолітнього працівника, а й такі юридичні факти як призов або вступ 

працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) 
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службу, набрання законної сили вироком суду, направлення працівника за 

постановою суду на примусове лікування, порушення правил приймання на 

роботу. На нашу думку, в контексті виділених вченими дій не завжди коректно 

вести мову про волевиявлення однієї з сторін щодо припинення трудового 

договору. Наприклад, сумнівно, що суд, ухвалюючи обвинувальний вирок 

проти працівника, який унеможливлює подальшу його роботу на підприємстві, 

або військовий комісаріат як третя особа, відправляючи працівника на 

військову чи альтернативну службу, є ініціатором припинення трудових 

відносин. Вважаємо, що прийняття ними процесуальних документів, набуття 

чинності такими документами (вирок суду, повістка військомату) є 

об’єктивними юридичними фактами, які не залежать від волі сторін трудового 

договору, однак впливають на його чинність, в тому числі зумовлюють 

дострокове припинення дії. 

Досить збалансовану класифікацію пропонують В.І. Єгоров та Ю.В. 

Харитонова. Вчені пропонують здійснювати поділ підстав припинення 

трудового договору в залежності від обставин і причин його припинення, 

наявності або відсутності в них прояву інтелектуально-вольового впливу з боку 

працівника або роботодавця – їх ініціативи, бажання, а також від обсягу 

наданих їм прав і покладених на них обов’язків. Такий поділ формує дві групи, 

перша з яких містить підстави, в яких простежується суб’єктивне ставлення до 

нього сторін трудового договору, яке викликає його припинення під впливом 

інтелектуально-вольового акту працівника або роботодавця. Друга ж група 

включає обставини об’єктивного характеру, поява яких унеможливлює 

подальше виконання працівником його трудових функцій і збереження 

трудового договору (повністю в його первісному вигляді) [66, с. 306-308]. 

Цікаво відмітити, що в наукових працях вчених, присвячених питанню 

класифікації підстав припинення трудового договору, дуже часто робиться 

застереження, що запропонований науковцем поділ носить умовний характер, 

не вичерпує усіх можливих варіантів диференціації підстав припинення 

трудових правовідносин.  
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Попри слушність такого застереження з точки зору потреби наукового 

пізнання, подальших наукових пошуків, на нашу думку, класифікація підстав 

припинення трудового договору є досить однозначною та залежить від джерела 

походження такої ініціативи, наявності чи відсутності волевиявлення сторін на 

припинення співпраці між ними. Отже, підстави припинення трудових 

правовідносин поділяємо на дві групи: 

1) одноособове чи спільне волевиявлення сторін трудового договору, 

третіх осіб (профспілки, батьків неповнолітнього працівника, вищих органів 

корпоративного управління товариства); 

2) об’єктивні юридичні факти, які не залежать від волевиявлення сторін 

трудового договору. 

Запропонована нами класифікація підстав припинення трудових 

правовідносин також може бути застосована у сфері правосуддя, зокрема в 

контексті припинення правового статусу судді. Тобто одноособове чи спільне 

волевиявлення сторін трудового договору, третіх осіб на його припинення 

відповідає звільненню судді з посади, об’єктивні юридичні факти, які не 

залежать від волевиявлення сторін трудового договору, відповідають 

припиненню повноважень суддів. 

Таким чином, звільнення судді з посади як підстава припинення 

трудового договору обов’язково передбачає акт волевиявлення на припинення 

правового статусу судді. Ми вже зосереджували увагу на тому, що трудове 

законодавство, попри переважання диспозитивних засад правового 

регулювання відносин сторін, неоднаково визначає їх права щодо реалізації 

юридичної можливості припинити трудовий договір. Загалом, сторони є 

вільними у прояві своєї волі на припинення трудового договору у випадках, 

визначених законодавством. Однак у своїх взаємовідносинах з приводу цього, 

зазначає О.О. Коваленко, вони повинні дотримуватися умов, встановлених 

законом, щоб не порушити право іншої сторони і забезпечити баланс інтересів 

обох сторін трудового договору [67, с. 76]. У кожному конкретному випадку, 

відмічає О.А. Ситницька, роботодавець повинен довести наявність відповідної 
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підстави належними доказами (наприклад, службові записки, довідки, акти, 

рішення суду тощо). Тобто обставини, що свідчать про наявність певної 

підстави для розірвання трудового договору, мають бути належним чином 

зафіксовані та оформлені [68, с. 15]. Таким чином, можливості роботодавця 

припинити трудовий договір є досить обмеженими, передбачають звужені 

умови реалізації, необхідність дотримання ряду додаткових процедур. Подібна 

обмеженість волевиявлення роботодавця особливо яскраво проявляється у 

сфері правосуддя, адже в даному випадку мова йде не тільки про додатковий 

захист інтересів судді як найманого працівника, а й про досягнення більш 

глобальних завдань всього державного механізму – забезпечення незалежності 

функціонування судової гілки влади, запобігання фактам втручання держави в 

процес судочинства.  

Окрім обмеження можливостей роботодавця, у сфері правосуддя 

видозмінюється суб’єкт, який забезпечує здійснення технічних процедур 

звільнення судді, прийняття відповідного рішення. Так, звичайно, номінально 

роботодавцем особи виступає певний суд як юридична особа публічного права. 

Однак голова суду як вища адміністративна посада в його штаті не має 

компетенції щодо питань припинення роботи судді. Відповідні повноваження 

делеговані в конституційному порядку Вищій раді правосуддя – спеціальному 

органу, більше половини членів якого також є суддями. Так, згідно із статтею 

131 Конституції України Вища рада правосуддя в тому числі ухвалює рішення 

стосовно порушення суддею вимог щодо несумісності; розглядає скарги на 

рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності судді; ухвалює рішення про звільнення судді з посади; 

ухвалює рішення про переведення судді з одного суду до іншого [69]. Таким 

чином, в частині волевиявлення на звільнення судді адміністративні функції 

роботодавця здійснює спеціальний орган, що не є стороною трудових відносин, 

– Вища рада правосуддя. При цьому опосередковано до цього процесу може 

долучатися достатньо широке коло осіб, адже згідно із законодавством право на 

звернення зі скаргою щодо дисциплінарного проступку судді має будь-яка 
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особа: громадяни реалізують це право особисто або через адвоката, юридичні 

особи  –  через адвоката, органи публічної влади – через відповідних керівників 

чи уповноважених представників. 

Акцентуючи увагу на обмеженості можливостей роботодавця щодо 

звільнення судді з посади, зауважимо, що в певній мірі обмежується і 

волевиявлення самого судді на припинення трудових відносин. Так, він має 

право в будь-який час подати заяву про звільнення з посади за власним 

бажанням незалежно від мотивів. Але, по-перше, строк розгляду цієї заяви – 

один місяць, тоді як в загальному трудовому законодавстві він становить 

чотиринадцять днів, по-друге, порушення цього строку Вищою радою 

правосуддя не означає автоматичного припинення повноважень через місяць 

після подання заяви про звільнення – суддя продовжує працювати до ухвалення 

рішення про його звільнення в установленому порядку. На жаль, робота Вищої 

ради правосуддя не завжди відзначається стабільністю та злагодженістю, отже, 

можливі випадки тривалого часового обмеження волевиявлення судді на 

звільнення з посади. 

Окрім безпосередності реалізації волевиявлення роботодавця щодо 

припинення трудових правовідносин, відмінність між загальною сферою 

застосування трудового права та сферою правосуддя також полягає в 

можливості звільнення працівника через об’єктивні обставини функціонування 

роботодавця як суб’єкта господарювання чи органу публічної влади. Так, в 

загальному розумінні розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця 

має об’єктивно-суб’єктивний характер. Тобто суб’єктивні  підстави звільнення 

за ініціативи роботодавця полягають в тому, що останній самостійно оцінює 

професійні та особистісні якості працівника, сумлінність, належність виконання 

ним своїх посадових обов’язків, попередню поведінку і на підставі цього 

робить висновок про доцільність продовження з ним трудових відносин. 

Об’єктивні ж підстави звільнення не передбачають здійснення особистісної 

оцінки дій працівника, на перший план виходить економічна доцільність 

роботи індивіда, фінансова потреба оптимізації витрат роботодавця, а також 
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припинення функціонування підприємства, установи, організації як 

роботодавця. 

Суб’єктивні підстави звільнення можуть бути застосовані і до судді, 

зокрема мова йде про звільнення за порушення вимог щодо несумісності, 

вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне 

нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його 

невідповідність займаній посаді, порушення обов’язку підтвердити законність 

джерела походження майна. В усіх них присутня особистісна оцінка дій 

(бездіяльності) судді в тій чи іншій ситуації, формується висновок про 

доцільність подальшого продовження роботи особи в статусі судді. Натомість 

застосування об’єктивних підстав звільнення до судді з ініціативи роботодавця 

законодавством не передбачено. Тобто особу не можна звільнити, наприклад, у 

зв’язку з ліквідацією суду як скорочення штатної чисельності суддів, що в 

ньому працюють. У будь-якому випадку працівнику має бути запропонована 

альтернатива продовження роботи в іншому суді, і лише у разі відмови від її 

прийняття, незгоди на переведення в інший суд, особа може бути звільнена. 

Таким чином, виокремлюємо наступні ознаки звільнення судді як 

підстави припинення трудового договору: 

1) здійснюється у формі одноособового чи спільного волевиявлення 

сторін трудового договору, третіх осіб на його припинення; 

2) в частині волевиявлення на звільнення судді адміністративні функції 

роботодавця здійснює спеціальний орган, що не є стороною трудових відносин, 

– Вища рада правосуддя; 

3) дуалізм правової природи функціонування органу, що приймає 

рішення про звільнення судді: з однієї сторони, Вищій раді правосуддя 

делеговані функції роботодавця щодо судді в частині звільнення його з посади; 

з іншої сторони, її склад формується, в тому числі шляхом опосередкованого 

направлення (через з’їзд суддів України) своїх представників в цей орган;  

4) обмеження волевиявлення судді на припинення трудовим відносин – 

він продовжує здійснювати свої повноваження до ухвалення рішення про його 
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звільнення, незалежно від дати заяви про звільнення та дати рішення про 

звільнення;  

5) неможливість звільнення за ініціативи роботодавця з об’єктивних 

економічно-організаційних підстав функціонування суду як роботодавця – 

ліквідації чи реорганізації суду [70, с. 56]. 

Окрім звільнення судді з посади, іншою конституційною підставою 

припинення трудових відносин між суддею як працівником та судом як 

роботодавцем є припинення ним повноважень. З термінологічної точки зору, 

використання термін «припинення повноважень» є не зовсім однозначним, 

адже звільнення судді з посади також зумовлює припинення ним повноважень з 

дати прийняття відповідного рішення Вищою радою правосуддя. На нашу 

думку, законодавець в якості диференціюючого фактору між звільненням та 

припиненням повноважень використовує об’єктивність настання певних 

юридичних фактів, відсутність в такому випадку волевиявлення сторони 

трудового договору, третіх осіб на його припинення. 

У зв’язку з цим цілком слушним є зауваження А.Л. Борко про те, що 

закінчення строку повноважень судді, так само як і смерть чи досягнення 

особою граничного віку перебування на посаді судді, є цілком об’єктивним і 

зрозумілим фактом, що не потребує особливої юридичної верифікації органом, 

який призначив суддю, а тому задля спрощення адміністративної процедури 

може бути підставою не для звільнення з посади судді, а автоматичного 

припинення його повноважень [71; 72, с. 222]. Проте такий підхід був 

закріплений в законодавстві (в тому числі на конституційному рівні) лише в 

2016 році, а раніше це відбувалося іншим чином. 

Як ми вже неодноразово відмічали під час дослідження історичних 

аспектів припинення трудових відносин за участі судді, в різні періоди держава 

неоднаково розуміла роль та призначення судової гілки влади, необхідність 

забезпечення її незалежності, невтручання в процес судочинства, практично 

завжди в тій чи іншій мірі намагалася впливати на сферу правосуддя. Це 

стосується і об’єктивних юридичних фактів, одна частина з яких владою просто 
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ігнорувалася, тому фактично застосовувалася аналогія закону (наприклад, 

такий факт як смерть працівника), інша частина, попри логічність та 

однозначність свого змісту, потребувала подальшого ухвалення рішення 

Вищою радою юстиції з наступним направленням відповідного подання 

суб’єкту призначення на посаду судді. Враховуючи перманентне затягування 

часу при прийнятті рішення по суті як Вищою радою юстиції, так і 

Президентом України, Парламентом, застосування попередніх редакцій законів 

України «Про статус суддів» 1992 року, «Про судоустрій і статус суддів» 2010 

року зумовлювало парадоксальні ситуації – особа відповідні повноваження 

здійснювати вже не могла (наприклад, досягла шістдесяти п’яти років, проти 

неї винесено обвинувальний вирок суду, що набрав законної сили), проте 

фактично трудові відносини з нею все ще тривали. 

Після судової реформи 2016 року даний нормативний недолік було 

подолано. Законодавчо визначено, що дата припинення повноважень співпадає 

з датою відповідного юридичного факту (досягнення суддею шістдесяти п’яти 

років, припинення громадянства України, набуття громадянства іншої держави, 

набрання законної сили рішенням суду про визнання судді безвісно відсутнім 

або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним, 

обвинувального вироку за вчинення злочину, смертю особи). При цьому жодне 

подальше узгодження припинення трудових відносин з суддею не потрібне. 

Після настання зазначених юридичних фактів голова суду як уповноважена 

особа роботодавця видає відповідний наказ про припинення трудового 

договору з суддею. Звичайно, в даному випадку припинення повноважень судді 

та припинення з ним трудових відносин можуть не співпадати, але часовий 

проміжок є значно менший ніж тоді, коли потрібне було ще додаткове 

схвалення суб’єкта призначення. 

Отже, виокремлюємо наступні ознаки припинення повноважень судді як 

підстави припинення трудових відносин за його участі: 

1) не містять волевиявлення сторони трудового договору, третіх осіб на 

його припинення; 



52 

2) здійснюються на підставі об’єктивних юридичних фактів, вичерпний 

перелік яких визначено законодавством; 

3) дата припинення повноважень співпадає з датою відповідного 

юридичного факту;  

4) у переважній більшості випадків присутній певний часовий проміжок 

між датою припинення повноважень судді та датою припинення з ним 

трудових відносин. 

Проведене нами дослідження звільнення судді з посади та припинення 

його повноважень як підстав припинення трудового договору засвідчило, що 

відповідне нормативне регулювання здійснюється не тільки трудовим, а й 

конституційним правом України. Таке поєднання спричинене особливим 

конституційно-правовим статусом судді, зумовлює окремі термінологічні, 

процедурні відмінності в процесі припинення трудового договору, наявність 

ряду специфічних ознак звільнення та припинення повноважень як самостійних 

підстав припинення трудових правовідносин за участі судді. 

 

1.3 Сучасний стан міжнародно-правового та національного 

законодавства щодо звільнення та припинення повноважень суддів   

Ефективна, незалежна система правосуддя тісно пов’язана з 

демократичним, соціально-орієнтованим, прогресивним розвитком кожної 

країни світу. Подібна система не може існувати стихійно, вона потребує 

державної організації та впорядкування, в тому числі в частині правового 

забезпечення звільнення судді з посади, припинення виконання ним власних 

повноважень. Подібна нормативна організація та впорядкування здійснюються 

в першу чергу шляхом формування відповідного законодавчого поля, що 

визначає механізм припинення правового статусу судді, умови, підстави, 

процедури його реалізації на практиці. 

Безпосередній вплив на формування національного законодавства 

здійснюють міждержавні, транснаціональні юридичні акти, адже вони по суті 

виконують роль міжнародних стандартів в тій чи іншій сфері. Досліджуючи 
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подібні правові акти, Л.А. Луць визначає їх як єдині, типові принципи та норми, 

які зафіксовані в основних джерелах права міждержавно-правових систем та є 

мінімальними правовими вимогами щодо правових систем держав-учасниць[73, 

c. 175]. Тому врахування чи неврахування окремими державами їх положень є 

показником підтримання ними демократичних цінностей, прав та свобод 

громадян, готовності до конструктивного діалогу зі спірних питань, 

використання ефективних моделей державного управління, реального, а не 

номінального забезпечення принципу незалежності судової влади, обмеження 

впливу держави на процедуру призначення та звільнення суддів. 

Подібні міжнародні акти ухвалюються різними інституціями і мають 

комплексний або спеціалізований предмет регулювання. Досліджуючи базові 

засади побудови системи стандартів, на яких повинна ґрунтуватися національна 

судова система, В.Д. Бринцев виокремлює два їх види: 1) комплексні 

стандарти, що закріплюють загальні принципи судоустрою та судочинства 

(справедливість, відкритість, неупередженість тощо); 2) стандарти побудови 

системи судових органів (незалежність суддів, єдність судової системи, 

доступність суду для населення) [74, с. 36-37]. Схожий підхід у власній 

класифікації міжнародних стандартів у сфері судоустрою та статусу суддів 

пропонує І.В. Назаров. Вчений виокремлює базові міжнародні акти, де 

закріплено універсальні принципи реалізації судової влади (Загальна декларація 

прав людини 1948 року, Міжнародний пакт про громадянські та політичні 

права 1966 року); практику Європейського суду з прав людини; спеціальну 

міжнародно-правову базу (наприклад, Європейську хартію про закон «Про 

статусу суддів» 1998 року); стандарти Європейського Союзу щодо побудови 

судових систем (наприклад, Хартія Європейського Союзу про основні права 

2000 року) [12, c. 352]. В цілому підтримуємо запропоновані вченими 

класифікації. Проте в контексті нашого дослідження вони не зовсім придатні до 

застосування, оскільки лише частково відображають структуру міжнародних 

стандартів механізму припинення правового статусу судді. 
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На нашу думку, єдиним логічним критерієм цих міжнародних стандартів, 

які стосуються питань звільнення судді з посади та припинення його 

повноважень, є суб’єкт видання та, відповідно, сфера поширення юридичної дії. 

Глобальною міжнародною організацією, статутною метою якої є налагодження 

та розвиток співробітництва між усіма країнами світу, виступає Організація 

Об’єднаних Націй. Тому нормативно-правові акти, схвалені робочими органами 

ООН (Генеральною Асамблеєю, Радою Безпеки, Міжнародним Судом, 

секретаріатом та ін.), фактично мають найвищу юридичну силу в системі 

міжнародного права. За результати роботи конгресу ООН з профілактики 

злочинності і поводження з правопорушниками, що проходив в Італії в серпні 

1985 року, було прийнято Основні принципи незалежності судових органів, в 

подальшому схвалені резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН 

від 29 листопада та 13 грудня 1985 року. 

Відповідно до пунктів 17-20 зазначених вище принципів звинувачення 

або скарга, що надійшли на суддю в ході виконання ним своїх судових і 

професійних обов’язків, повинні бути невідкладно і безсторонньо розглянуті 

згідно з відповідною процедурою; рішення про дисциплінарне покарання, 

усунення від посади чи звільнення повинні бути предметом незалежної 

перевірки. Судді можуть бути тимчасово усунуті від посади або звільнені 

тільки з причин їх нездатності виконувати свої обов’язки чи поведінки, яка не 

відповідає посаді, яку вони займають. Усі процедури покарання, усунення від 

посади і звільнення мусять визначатися відповідно до встановлених правил 

судової поведінки [75]. В цілому при визначенні механізму правового 

припинення правового статусу судді зазначається необхідність наявності 

відповідної чіткої регулюючої процедури в національному законодавстві. При 

цьому відмітимо, що всі засади, що мають конкретизований характер 

(звільнення судді виключно з вичерпного переліку підстав, передбачених 

законом; правове регулювання дисциплінарного провадження щодо судді, 

гарантії його прав у цьому процесі), отримали правове закріплення в 

законодавстві України. 
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Ціла низка міжнародних актів прийнята на рівні загальноєвропейських 

офіційних органів. Так, на 518 засіданні заступників міністрів Ради Європи 13 

жовтня 1994 року була ухвалена рекомендація № (94) 12 «Незалежність, 

дієвість та роль суддів». Принцип VI рекомендації «Невиконання обов’язків і 

дисциплінарні порушення» передбачає, що коли судді не виконують своїх 

обов’язків ефективно та неупереджено або коли мають місце дисциплінарні 

порушення, мають бути вжиті такі необхідні заходи (за умови, що вони не 

впливають на незалежність правосуддя): усунення судді від провадження у 

справі; доручення судді виконання інших завдань в межах суду; штрафні  

санкції; тимчасове призупинення суддівських функцій [76]. Доцільність 

повного застосування даного принципу є не зовсім однозначною, адже 

усунення судді від провадження як дисциплінарний захід носить ознаки 

втручання в судочинство, до того ж некоректно давати оцінки діям судді, поки 

провадження ще не закінчено. Відповідно, у вітчизняному законодавстві такий 

механізм відсутній, як і можливість застосування майнових санкцій до судді. 

Поряд з цим, присутня опція тимчасового відсторонення судді від здійснення 

повноважень в рамках процедури дисциплінарного провадження. 

Також рекомендація Ради Європи № (94) 12 встановлює правило, 

відповідно до якого ключову роль у процесі припинення правового статусу 

судді має відгравати спеціальний орган, що контролюється судом найвищої 

інстанції. Судді не можуть бути відкликані без достатніх на те причин до 

досягнення ними пенсійного віку. Причини повинні бути чітко закріплені в 

законодавстві. В якості прикладу згадано ситуацію неспроможності судді 

відправляти правосуддя, вчинення ним злочину або серйозного 

дисциплінарного проступку. Фактично згадується орієнтовний перелік підстав 

звільнення та припинення повноважень суддів та обґрунтовується необхідність 

участі самих суддів (прямо або через механізм відносин контролю) в 

дисциплінарному провадженні проти конкретного судді. 

Згідно з рекомендаціями CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради 

Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та 
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обов’язки, ухвалених 17 листопада 2010 року (пп. 49, 50, 52, 69), ключовими 

елементами принципу незалежності суддів є забезпечення незмінюваності, 

тобто гарантованого терміну перебування на посаді до часу обов’язкового 

виходу у відставку, якщо такий існує. Даний термін може достроково 

припинятися лише у випадках значного порушення дисциплінарних або 

кримінальних положень, визначених законом, або якщо суддя більше не може 

виконувати суддівські функції. При цьому дисциплінарне провадження 

повинен проводити незалежний орган влади або суд із наданням гарантій 

справедливого судового розгляду і права на оскарження рішення та покарання. 

Достроковий вихід судді у відставку повинен бути можливим лише на 

прохання цього судді або у зв’язку із станом його здоров’я [77]. 

Передбачається, що суддя не може отримати нове призначення або бути 

переведеним на іншу судову посаду без його згоди на це, крім випадків, коли 

щодо нього вживаються дисциплінарні санкції або здійснюється реформування 

в організації судової системи. Таким чином, Комітет Міністрів Ради Європи 

рекомендує державам-членам передбачати в національному законодавстві лише 

такі випадки дострокового припинення статусу судді, які пов’язані з 

об’єктивною неможливістю виконання суддівських повноважень або з 

вчиненням ним дисциплінарного проступку чи злочину. Зазначені засади 

повністю втілені в українському законодавстві, до того ж положення щодо 

необхідності згоди судді на переведення було достатньо деталізовано: відмова 

(незгода) судді від переведення до іншого суду у разі ліквідації чи реорганізації 

суду, в якому суддя обіймає посаду, є самостійною підставою звільнення судді. 

Незважаючи на трудові відносини судді та держави (конкретного суду) як 

працівника та роботодавця, необхідність забезпечення незалежності суду, 

обмеження впливу держави на судочинство зумовлює активну участь самих 

суддів (їх представників, органів суддівського самоврядування) в напрацюванні 

міжнародних стандартів набуття та припинення ними повноважень. Зокрема 

йдеться про різноманітні міжнародні конференції, зібрання, роботу 

міжнародних професійних організацій суддів. Так, у процесі проведення першої 
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світової конференції по незалежності правосуддя в 1983 році у Канаді була 

ухвалена Монреальська універсальна декларація про незалежність правосуддя. 

У ній, зокрема, задекларовано принцип, що судді, незалежно від того, були 

вони призначені чи обрані, мають гарантований строк перебування на посаді до 

досягнення ними обов’язкового пенсійного віку або до закінчення строку їх 

повноважень. У контексті звільнення судді, в тому числі як дисциплінарного 

покарання, встановлено, що розгляд справ про звільнення з посади або 

дисциплінарне покарання судді здійснюється судом або радою, що переважно 

складається з суддів та обирається ними. Суддя не може бути усунутий з 

посади, за винятком випадків, коли існують доведені підстави, які свідчать про 

неспроможність виконувати свої обов’язки або невідповідну поведінку, що 

робить неможливим його подальше перебування на посаді. Розпуск суду не 

повинен впливати на суддів, що працюють у ньому, у такому випадку вони 

обов’язково повинні бути переведені до інших судів того ж самого рівня [78]. 

Монреальська декларація про незалежність правосуддя була одним з перших 

зразків міжнародних документів, яка давала комплексні рекомендації щодо 

правового забезпечення припинення правового статусу судді, умов та підстав 

його здійснення з мінімізацією ризику втручання держави у судову систему. 

Провідні діячі в судовій сфері юридичної асоціації країн азійського та 

тихоокеанського регіону (LAWASIA) та судді з Азії та тихоокеанського регіону 

піднімали питання правового забезпечення незалежності суддів під час 

конференції в Пекіні (Китай) у 1995 році. За результатом його розгляду були 

прийняті так звані Пекінські тези (схвалені в подальшому на засіданні ради 

LAWASIA у 2001р.). Тези містять наступні рекомендації: 

1)  строк перебування судді на посаді не може змінюватися під час 

перебування на посаді; 

2) суддя не може бути усунутий з посади, за винятком випадків 

неспроможності виконувати свої обов’язки або невідповідної поведінки, що 

робить його негідним посади судді; 
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3) у країнах, де немає парламентської процедури звільнення суддів або 

відкликання суддів шляхом публічного голосування, процедура звільнення 

суддів має знаходитися під контролем суддівського корпусу; формальна 

процедура звільнення має розпочинатися тільки тоді, коли попередня  

процедура виявила, що є достатні причини для її початку; 

4) розпуск суду не повинен бути підставою для звільнення суддів, що 

працюють у ньому; в даній ситуації судді обов’язково повинні бути переведені 

до інших судів того самого рівня і на той самий строк; 

5) будь-які дисциплінарні стягнення, відсторонення чи звільнення судді 

мають відповідати прийнятим стандартам поведінки судді [79]. 

Таким чином, Пекінські тези знову ж таки наголошують на вичерпності 

підстав усунення судді з посади, якими можуть бути лише неспроможність 

виконання посадових обов’язків або поведінка, негідна статусу судді, контроль 

процедури звільнення суддівським корпусом, неприпустимість звільнення судді 

лише за фактом ліквідації відповідного суду, судді переведення в інший суд без 

його згоди.  

Учасники багатостороннього семінару з приводу закону про статус суддів 

у Європі, організованого Радою Європи в липні 1998 року, за результатами 

колективних обговорень спірних та нагальних питань правозастосування у 

сфері статусу суддів прийняли Європейську хартію про закон «Про статус 

суддів», окремий 7 розділ якої стосувався проблематики припинення 

повноважень судді. Були визначені такі підстави припинення повноважень 

суддів: 1) подання письмової заяви про відставку; 2) нездатність працювати за 

станом здоров’я на підставі медичної довідки; 3) досягнення граничного віку 

перебування на службі; 4) закінчення строку перебування на посаді; 5) 

вчинення дисциплінарного проступку, пов’язаного з недбалістю при виконанні 

посадових обов’язків [80]. При цьому належність настання зазначених вище 

підстав (окрім випадку досягнення граничного віку та закінчення строку 

повноважень) має бути перевірена та підтверджена органом суддівського 

самоврядування або іншим незалежним суб’єктом, не менше половини 



59 

персонального складу якого є суддми, обраними самими суддями (прикладом 

такого органу в Україні є Вища рада правосуддя). 

Європейська хартія про закон «Про статус суддів» в більшій мірі 

стосується держав європейського континенту. Через рік після її прийняття 

Центральною Радою Міжнародної Асоціації Суддів в Тайпеї (Тайвань) була 

ухвалена Загальна (Універсальна) хартія судді від 17 листопада 1999 року. Над 

складанням цієї Хартії працювали судді всього світу, вона є результатом  їхньої 

роботи та була схвалена членами Міжнародної Асоціації Суддів як мінімальні 

загальні норми [81]. Дійсно, мінімальність цих вимог зумовила і відносну 

обмеженість регулювання процесу звільнення суддів та припинення їх 

повноважень. У цьому документі мова йде лише про неприпустимість зворотної 

сили закону при встановленні віку виходу судді на пенсію, здійснення 

дисциплінарного провадження щодо судді органом, до складу якого входить 

достатня кількість представників судової влади, право судді на вихід у 

відставку. 

Проаналізовані нами міжнародні акти, прийняті різноманітними 

органами, організаціями, конференціями суддів, засвідчили наявність низки 

нормативних правил, які можна кваліфікувати в якості міжнародних стандартів 

звільнення судді з посади та припинення його повноважень. До них відносимо 

наступні елементи: 

1) неприпустимість зворотної сили закону при встановленні віку виходу 

судді на пенсію; 

2) звільнення судді виключно з вичерпного переліку підстав, 

передбачених законом; 

3) незмінність судді – можливість дострокового припинення статусу 

судді до досягнення ним граничного віку служби з причин неспроможності 

здійснювати правосуддя або поведінки, в тому числі дисциплінарного 

проступку, несумісного зі статусом судді; 

4) здійснення дисциплінарного провадження проти судді, підтвердження 

належності підстав для звільнення чи припинення повноважень незалежним 
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органом, не менше половини членів якого є суддями, обраними самими 

суддями; 

5) неприпустимість автоматичного припинення повноважень разом з 

ліквідацією (реорганізацією) роботодавця – конкретного суду,  особі 

обов’язково має бути запропоновано переведення до інших судів того ж самого 

рівня на той же самий строк [82, с. 158]. 

Таким чином, попри відсутність термінологічної диференціації між 

поняттями «звільнення судді» та «припинення його повноважень», в 

проаналізованих нами міжнародних правових актах присутня низка важливих 

положень – підстав, умов, процедур припинення правового статусу судді, які 

можна визначити в якості міжнародних стандартів у цій сфері. Додатково 

відзначимо, що всі згадані нами елементи не тільки втілені у вітчизняне 

законодавство, а й суттєво деталізовані, розширені, уточнені в розрізі створення 

додаткових гарантій незалежності суду та дотримання трудових прав суддів як 

найманих працівників. 

Взагалі питанню правового регулювання звільнення суддів, припинення 

ними повноважень присвячена значна кількість законів, підзаконних 

нормативних актів, а також актів локальної правотворчості: рішень, листів, 

роз’яснень судів та органів суддівського самоврядування. Основним Законом 

кожної держави є Конституція, яка визначає найважливіші аспекти 

функціонування державного механізму, в тому числі судової системи та 

правового статусу суддів. У Конституції України міститься окремий розділ 8 

«Правосуддя», в статтях 126, 130, 131 якого визначаються конкретні підстави 

звільнення судді, підстави припинення повноважень судді; структура, порядок 

формування, повноваження Вищої ради правосуддя як конституційного органу, 

компетентного, в тому числі, ухвалювати рішення про звільнення судді з 

посади [69]. У той же час, Конституція як базовий, визначальний у правовій 

системі держави акт не містить деталізації встановлених нормативних 

приписів. Тому для належного та ефективного застосування цих приписів на 

практиці потрібно додатково прийняти відповідні закони, підзаконні та 
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локальних акти, в яких конкретизувати їх зміст. Якщо Конституція є Основним 

Законом України, то основним законом у сфері правосуддя виступає Закон 

України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року, який 

визначає організацію судової влади та здійснення правосуддя в Україні, що 

функціонує на засадах верховенства права відповідно до європейських 

стандартів і забезпечує право кожного на справедливий суд [83]. 

В цілому цей Закон містить 12 розділів та 160 статей, які закріплюють 

різноманітні аспекти організації та функціонування судової влади в Україні. В 

контексті нашого дослідження найбільш важливе значення мають розділ 6 

«Дисциплінарна відповідальність судді», який визначає підстави, умови такої 

відповідальності, перелік стягнень та механізм їх застосування, та розділ 7 

«Звільнення судді з посади та припинення його повноважень», який регулює 

процес припинення правового статусу судді з усіх підстав, передбачених 

Конституцією України. 

Розглядаючи міжнародні стандарти у сфері правосуддя, ми вже 

акцентували увагу на засаді здійснення дисциплінарного провадження проти 

судді, підтвердження належності підстав для звільнення чи припинення 

повноважень незалежним органом, не менше половини членів якого є суддями, 

обраними самими суддями. Конституція України таким органом визначає Вищу 

раду правосуддя – колегіальний, незалежний конституційний орган державної 

влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для 

забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах 

відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та 

високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів 

України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів. Статусу, 

повноваженням, засадам організації та порядку діяльності даного органу 

присвячено окремий профільний Закон України «Про вищу раду правосуддя» 

від 21 грудня 2016 року [84]. 

У розрізі повноважень Вищої ради правосуддя приймати рішення про 

звільнення суддів, забезпечувати здійснення дисциплінарного провадження, 
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ухвалювати рішення про порушення вимог несумісності суддями найбільш 

важлива насамперед частина 2 під назвою «Особлива частина» вищевказаного 

Закону, глави якої деталізують механізм реалізації повноважень даного 

спеціального органу. Встановлено, що засідання Вищої ради правосуддя у 

пленарному складі, засідання Дисциплінарної палати є повноважним, якщо в 

ньому бере участь більшість від складу Вищої ради правосуддя або 

Дисциплінарної палати відповідно. Рішення ухвалюється більшістю членів, 

присутніх на відповідному засіданні. Глава 3 Закону регулює розгляд справ 

стосовно порушення вимог щодо несумісності (відкриття справи, порядок 

розгляду, рішення у справі). Глава 4 Закону містить правові норми, присвячені 

дисциплінарному провадженню проти суддів: попередня перевірка 

дисциплінарної скарги, підстави для повернення скарги, відмова у відкритті 

дисциплінарної справи, підготовка та розгляд справи, прийняття рішення. Глава 

5 стосується розгляду скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності судді чи прокурора. Глава 6 передбачає механізм реалізації 

адміністративної компетенції Вищої Ради правосуддя в частині звільнення 

судді, зокрема диференціацію процедури в залежності від того, відбувається 

звільнення за загальними (неспроможність виконувати повноваження за станом 

здоров’я, подання заяви про відставку або про звільнення з посади за власним 

бажанням) чи особливим обставинами (порушення суддею вимог щодо 

несумісності, вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи 

систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або 

виявило його невідповідність займаній посаді, незгода на переведення до 

іншого суду у разі ліквідації чи реорганізації суду, в якому суддя обіймає 

посаду, порушення обов’язку підтвердити законність джерела походження 

майна). 

Одним з найбільш системних, об’ємних викликів сучасності, які 

загрожують успішному, соціально орієнтованому, збалансованому розвитку 

держави в сучасних умовах, є корупція у всіх її проявах. Очевидно, що суддя як 

посадова особа, яка здійснює правосуддя, потенційно перебуває в групі ризику, 
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тому він повинен дотримуватися принципів антикорупційної політики у своїй 

роботі. Базовим правовим актом у цьому контексті є Закон України «Про 

запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року, який визначає правові та 

організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, 

зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, 

правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень. Відповідно до 

статті 45 вищезазначеного Закону особи, уповноважені на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, зобов’язані щорічно до 01 квітня 

подавати декларацію за минулий рік. За загальним правилом Національне 

агентство з питань запобігання корупції проводить щодо декларацій, поданих 

суб’єктами декларування, контроль щодо своєчасності подання, правильності 

та повноти заповнення, логічний та арифметичний контроль. При цьому 

декларації службових осіб, які займають відповідальне та особливо 

відповідальне становище (до них віднесені і судді всіх рівнів та юрисдикцій 

України), підлягають повній перевірці, під час якої з’ясовуєтья достовірність 

задекларованих відомостей, точність оцінки задекларованих активів, наявність 

конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення. Вона може проводитися у 

період здійснення суб’єктом декларування діяльності, пов’язаної з виконанням 

функцій держави або місцевого самоврядування, а також протягом трьох років 

після припинення такої діяльності [85]. З огляду на віднесення неподання або 

несвоєчасне подання для оприлюднення декларації суддею в порядку, 

встановленому законодавством у сфері запобігання корупції, до підстав 

притягнення до дисциплінарної відповідальності, можливості звільнення з цієї 

причини, а так само через нездатність підтвердити законність джерел 

походження майна, положення згаданого Закону враховуються при 

встановленні Вищою радою правосуддя, її органами складу дисциплінарного 

проступку судді. 

У листопаді 2013 року – лютому 2014 року низкою суддів були прийняті 

завідомо неправосудні рішення, спрямовані на обмеження конституційних прав 

та свобод громадян, необґрунтовано застосовувалися такі запобіжні заходи як 
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взяття під варту, накладення адміністративних стягнень на осіб, які були 

учасниками масових акцій протесту, за статтями 122-2, 185, 185-1, 185-2 

Кодексу України про адміністративні правопорушення. З метою реагування на 

цю ситуацію Верховною Радою України 08 квітня 2014 року був прийнятий 

спеціальний Закон України «Про відновлення довіри до судової влади в 

Україні», який визначав правові та організаційні засади проведення спеціальної 

перевірки суддів судів загальної юрисдикції як тимчасового посиленого заходу 

з використанням існуючих процедур розгляду питань про притягнення суддів 

судів загальної юрисдикції до дисциплінарної відповідальності і звільнення з 

посади у зв’язку з порушенням присяги з метою підвищення авторитету судової 

влади України та довіри громадян до судової гілки влади, відновлення 

законності і справедливості [86]. Передбачалося створення спеціальної 

тимчасової комісії, висновки якої про порушення суддею присяги разом із 

матеріалами перевірки передавалися Вищій раді юстиції для розгляду та 

ухвалення відповідного рішення. 

Таким чином, Конституція України та закони України «Про судоустрій та 

статус суддів», «Про Вищу раду правосуддя», «Про запобігання корупції», 

«Про відновлення довіри до судової влади в Україні» та ін. встановлюють 

вичерпний перелік підстав припинення правового статусу судді, умови, 

процедури процесу звільнення судді, припинення його повноважень, а також 

механізм реалізації адміністративно-владної компетенції Вищої ради 

правосуддя при вирішенні питання про звільнення судді. За своєю правовою 

природою закон – це нормативно-правовий акт, який регулює найбільш важливі 

суспільні відносини і тому приймається колегіальним представницьким 

органом державної влади (парламентом) або всенародним голосуванням 

(референдумом) [87]. Поряд з цим, окремі суспільні відносини не можуть бути 

охоплені правовим регулювання закону, відтак потребують додаткового 

нормативного уточнення іншими, окрім Верховної Ради України, органами 

державної влади. В даній ситуації мова йде про систему підзаконних актів як 

юридично обов’язкових документів, прийнятих компетентними органами 
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державної влади чи уповноваженими державою іншими суб’єктами на підставі 

закону, відповідно до закону і в порядку його виконання [88, с. 220]. Фактично 

йдеться про акт, що приймається уповноваженими на це суб’єктами 

нормотворчості на основі закону і не повинен йому суперечити [89, с. 201]. 

Звичайно, значна кількість таких актів поширюють свою регулюючу дію і на 

сферу правосуддя, зокрема стосуються окремих аспектів тієї чи іншої підстави 

припинення правового статусу судді. 

Так, необхідним елементом у процедурі звільнення судді за станом 

здоров’я є медичний висновок, який підтверджує цей факт. Подібний висновок 

повинен видаватися компетентним суб’єктом, з приводу чого Міністерство 

охорони здоров’я України видало спеціальний наказ «Про утворення та 

затвердження складу комісії щодо надання медичного висновку суддям у разі 

неспроможності здійснювати повноваження за станом здоров’я» від 25 

листопада 2016 року за №1289 [90]. Цим правовим актом закріплено порядок 

роботи, персональний склад цієї комісії, що включає провідних фахівців 

лікувальних установ та науково-дослідних закладів в різних сферах хвороб та 

патологій. 

Іншим прикладом може бути Положення про умови роботи за 

сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, 

затверджене спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства 

юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 року за № 

43. Згідно з його нормами сумісництвом вважається виконання працівником, 

крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового 

договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, 

в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за 

наймом [91]. У зв’язку з можливістю звільнення судді за порушення вимог 

несумісності, положення, в тому числі даного підзаконного акта, враховуються 

Вищою радою правосуддя при прийнятті рішення по суті справи. 

Закони та підзаконні нормативно-правові акти характеризують зовнішні 

результати (адресовані третім по відношенню до суб’єкта особам) правотворчої 
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діяльності суб’єктів, що наділені публічно-владними повноваженнями. При 

цьому юридичні особи приватного та публічного права можуть видавати 

внутрішні, корпоративні акти, які стосується виключно певного підприємства, 

установи організації (групи компаній, структурних підрозділів, 

підпорядкованих суб’єктів). У даному аспекті мова йде про так звану локальну 

нормотворчість та, відповідно, видання локальних правових актів. 

Досліджуючи поняття та природу даних актів, Р.А. Майданик вважає за 

необхідне визначати їх як юридичні дії, які вчинені уповноваженими органами 

юридичних осіб відповідно до законодавства, регламентують відносини, що 

виникають і діють у межах даної юридичної особи, закріплюють індивідуально-

правовий статус та обов’язкові для виконання працівниками й учасниками цієї 

організації [92, с. 83]. А.Г. Бірюкова, з’ясовуючи сутність локальних 

нормативно-правових актів у системі джерел трудового права, робить логічний 

висновок, що у силу специфіки суб’єктів локальної нормотворчості і процедури 

її здійснення, яка в ряді випадків передбачає погодження актів адміністрації 

роботодавця з трудовим колективом і (або) з профспілковим представником, 

локальні акти як джерела трудового права і законодавства виділяються в 

самостійну групу. Ці документи є найнижчою, з точки зору юридичної сили, 

ланкою в ієрархії джерел трудового права, тому вони приймаються на 

виконання усіх вищестоящих нормативно-правових актів [93, с. 78]. У 

власному трактуванні природи та сутності локальних правових актів вчені 

слушно акцентують увагу на тому, що вони регламентують відносини в межах 

певних суб’єктів (роботодавців, групи роботодавців) та, відповідно, 

поширюються на працівників відповідних підприємств, установ та організацій. 

У системі правосуддя такими правотворчими повноваженнями наділені 

суди, Державна судова адміністрація України, органи суддівського 

самоврядування, Вища рада правосуддя. При цьому локальні акти останніх 

двох суб’єктів можуть стосуватися питань припинення правового статусу судді. 

Взагалі суддівське самоврядування як самостійне колективне вирішення 

суддями питань внутрішньої діяльності є однією з гарантій забезпечення 
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незалежності суддів, має сприяти створенню належних організаційних та інших 

умов для забезпечення нормальної діяльності судів і суддів, утверджувати 

незалежність суду, забезпечувати захист суддів від втручання в їхню діяльність, 

а також підвищувати рівень роботи з кадрами у системі судів [83]. Так як 

суддівське самоврядування здійснюється через збори суддів місцевого суду, 

апеляційного суду, Вищого спеціалізованого суду, Пленум Верховного Суду 

України, Раду суддів України, з’їзд суддів України,  то саме ці органи є 

суб’єктами локальної правотворчості. 

Наприклад, Рада суддів України у своєму рішенні від 15 вересня 2016 

року № 54 пропонує власне трактування співвідношення передбачених 

Конституцією України підстав звільнення суддів та фактичного стану справ, за 

якого значна кількість суддів після закінчення п’ятирічного терміну 

перебування на посаді не були звільнені та не були обрані безстрокового 

Верховною Радою України [94]. В резулятивній частині рішення дається 

рекомендація головам судів загальної юрисдикції стосовно застосування в 

даній ситуації статті 125 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 2016 

року про припинення трудових відносин з суддею, призначеним на посаду 

строком на п’ять років, повноваження якого припинилися у зв’язку із 

закінченням цього строку. 

Іншим прикладом правотворчої роботи може бути рішення Вищої ради 

правосуддя від 24 січня 2017 року «Про затвердження регламенту Вищої ради 

правосуддя». Даний регламент регулює процедурні питання здійснення нею 

повноважень, визначених Конституцією України, законами України «Про Вищу 

раду правосуддя», «Про судоустрій і статус суддів», іншими законами України, 

порядок підготовки, розгляду та прийняття Вищою радою правосуддя, її 

дисциплінарними палатами та іншими органами рішень, а також інші питання 

діяльності Ради [95]. Окрім загальних питань функціонування Ради (обрання та 

припинення повноважень голови Ради та його заступника, структура органу, 

протоколи засідання, рішення Ради), значну увагу в регламенті приділено 

специфіці процедур розгляду справ щодо порушення вимог законодавства про 
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несумісність та дисциплінарного провадження, процесу звільнення суддів за 

загальними та особливим обставинами, в тому числі врегульовані питання 

особливостей розгляду заяв (скарг) щодо притягнення суддів до дисциплінарної 

відповідальності, які надійшли до Вищої ради юстиції до 29 вересня 2016 року, 

та заяв (скарг), які передані Вищій раді правосуддя Вищою кваліфікаційною 

комісією суддів України. 

Як бачимо, особливий статус судів та суддів, необхідність забезпечення 

їх незалежності, обмеження впливу держави в процеси їх внутрішньої 

діяльності зумовлюють те, що локальні акти, які видаються органами 

суддівського самоврядування та Вищою радою правосуддя, не тільки 

стосуються регламентування відносин в межах певних суб’єктів, а й містять 

рекомендації судам та суддям щодо обрання певного варіанту дій у випадку 

колізії законодавства, суперечливості, законодавчої неврегульованості певних 

питань, в тому числі в аспекті звільнення судді з посади та припинення його 

повноважень. 

Традиційно вітчизняна юридична наука в якості джерел українського 

права визначає нормативно-правовий акт, правовий звичай та нормативний 

договір. Таким чином, суб’єктами правотворчості виступають органи 

законодавчої та судової влади, місцевого самоврядування, міжнародні 

інституції. Стосовно ж судового прецеденту та судової практики як джерела 

права, однозначної позиції в наукових колах немає, хоча останнім часом серед 

вчених присутня все таки тенденція до обґрунтування необхідності визнання 

судової практики своєрідним вторинним джерелом права в контексті 

інтерпретаційно-правової та правозастосовної судової діяльності. Завдання 

судової влади, доводить О.Р. Дашковська, полягає у здатності вирішити 

правовий конфлікт та у разі відсутності відповідної норми закону забезпечити 

захист тих прав людини, які не дістали правового закріплення, врегулювати ті 

правовідносини, які не зміг передбачити законодавець. Як наслідок, постає 

необхідність у створенні судом норм права – загальнообов’язкових правил 

поведінки, що використовуються при вирішенні усіх аналогічних справ та 
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підтримуються державою [96, с. 41]. Схожий підхід обґрунтовує і М.В. Мазур 

[97, с. 496]. З огляду на перманентні недоліки законодавчої техніки, постійні 

колізії та суперечності в законодавстві, досить часто саме судові інстанції 

формують правові позиції, фактично нові норми, які вирішують ту чи іншу 

суперечність. Стосуються ці норми і питання припинення правового статусу 

судді, тому судову практику, на нашу думку, цілком логічно та доцільно 

визнавати джерелом права. 

Дані правові норми, правові позиці можуть формуватися судами за 

результатами розгляду конкретних справ, а також шляхом узагальнення судової 

практики, підготовки інформаційних листів. Так, в листі Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 

22 травня 2017 року № 223-943/0/4-17 розглядається питання притягнення до 

адміністративної відповідальності за окремі правопорушення, пов’язані з 

корупцією в розрізі законодавчого невизначення строку подання декларації про 

майно та доходи після припинення роботи на посаді, яка передбачала 

обов’язковість подання такої декларації [98]. Формується правова позиція про 

притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 172-6 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення (несвоєчасне подання без поважних 

причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про 

суттєві зміни у майновому стані [99]) суддів, які звільняється з посади. Хоча з 

юридичної точки лист суду носить рекомендаційний характер, 

використовується формулювання «звернути увагу суддів першої та апеляційної 

інстанцій», недотримання правил, зазначених у листі, може слугувати 

зацікавленій стороні аргументом для порушення норм матеріального права при 

прийнятті рішення судом.  

На підставі дослідження системи різноманітних національних правових 

актів щодо звільнення та припинення повноважень суддів пропонуємо її 

наступну класифікацію:  
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1) Конституція України та закони України «Про судоустрій і статус 

суддів», «Про Вищу раду правосуддя», «Про запобігання корупції» та ін. 

встановлюють вичерпний перелік підстав припинення правового статусу судді, 

загальні умови, процедуру процесу звільнення судді, припинення його 

повноважень, а також механізм реалізації адміністративно-владної компетенції 

Вищої ради правосуддя при вирішенні питання про звільнення судді; 

2) підзаконні правові акти – акти органів виконавчої влади, які 

приймаються на основі законів відповідно до їх положень та стосуються 

окремих аспектів тієї чи іншої підстави припинення правового статусу судді; 

3) локальні правові акти органів суддівського самоврядування та Вищої 

ради правосуддя, які стосуються регламентування питань внутрішньої 

діяльності судів, містять рекомендації судам та суддям щодо обрання 

визначеного варіанту дій у випадку колізії законодавства, суперечливості, 

законодавчої неврегульованості певних питань; 

4) судова практика – правові позиції, фактично нові норми, які вирішують 

ту чи іншу суперечність в законодавстві; вони, як правило, використовуються в 

судочинстві для обґрунтування конкретної правової позиції або певного 

юридичного факту. 

Підсумовуючи сучасний стан національного законодавства щодо 

звільнення та припинення повноважень суддів, додатково відзначимо, що 

постійні судові реформи, зміни в законодавстві зумовлюють його множинність, 

одночасну дія нового закону та окремих положень старого закону. В таких 

випадках постійно присутні ситуації законодавчих колізій та протиріч, що 

вирішуються, в тому числі, завдяки актам локальної правотворчості та судовій 

практиці. 

 

Висновки до розділу 1 

1. Запропоновано класифікацію історичних етапів розвитку регулювання 

звільнення та припинення повноважень суддів в Україні здійснити за двома 
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критеріями: в залежності від цивілізаційного розвитку державних утворень на 

українських землях та за процедурою їх здійснення. 

2. За критерієм цивілізаційного розвитку державних утворень 

виокремлюємо наступні історичні періоди: 1) додержавний період українських 

земель (з давніх часів  – до VIII ст.) – судовим органом був суд общини; 

обрання та звільнення членів такого суду регулювалося неписаним правом, 

нормами звичаїв та традицій; воно відображало ступінь довіри членів общини 

до того чи іншого індивіда; 2) часи Київської Русі та Галицько-Волинської 

держави (IX-XIV ст.) – період поєднання общинних засад правосуддя з 

державним судом князя та його представників, приватним та церковним судом; 

припинення виконання суддівських функцій здебільшого було пов’язане з 

особистим рішенням, нічим та ніким не обмеженим волевиявленням 

уповноваженої особи (князя, феодала, єпископа); 3) часи польської, литовської, 

та польсько-литовської держави (XIV-XVIII cт). В нормативних актах 

з’являються норми, які регулюють питання припинення суддівських 

повноважень (смерть особи, переведення її на вищу посаду, дострокове 

звільнення на підставі встановлених фактів ухилення від виконання 

суддівських обов’язків); в містах з магдебурзьким правом присутня можливість 

відкликання особи, обраної на посаду, пов’язану зі здійсненням правосуддя, 

тими, хто її на таку посаду обрав; 4) часи Гетьманщини (друга половина XVII-

XVIII ст.) – відсутність чіткого розмежування між владою військовою, 

адміністративною та судовою призводило до того, що звільнення з певної 

адміністративної посади зумовлювало і припинення виконання функцій судді; з 

поверненням до системи судів, передбачених Литовським статутом 1588 року 

польсько-литовської держави, знову почали застосовуватися відповідні норми, 

які регулюють питання припинення суддівських повноважень; 5) часи 

Російської імперії (друга пол. XVIII – поч. XX ст.) – звільнення з посади 

здійснює суб’єкт обрання (збори громади або уряд); після судової реформи 

1864 року з’явився ряд прямих підстав звільнення судді,  таких звичних для 

сучасного трудового законодавства підстав як тривала тимчасова 
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непрацездатність, набрання законної сили обвинувальним вироком суду, 

скорочення штату, відмова від переведення на іншу посаду; 6) часи спроб 

відновити українську державність на поч. XX ст. (1917-1920 рр.) – у зв’язку з 

періодичною зміною влади найпоширенішою підставою звільнення була 

ліквідація суду як установи старого режиму; в судовій системи Гетьманату 

Павла Скоропадського відмічаємо можливість звільнення судді за протиправну 

та аморальну поведінку; 7) часи Радянської України (1919-1991 рр.) –  протягом 

більшого часу існування СРСР механізм звільнення судді реалізовувався через 

відкликання судді виборцями або органом, що його обрав, або ж на підставі 

обвинувального вироку суду, що набув чинності; у 1980-х роках цей механізм 

розширюється, збільшується кількість підстав звільнення, залучаються до цього 

процесу дисциплінарні органи, що складаються з самих суддів, 

розмежовуються процедури  дострокового позбавлення повноважень 

дострокового звільнення від виконання своїх обов’язків; в процес звільнення 

суддів втручалася виконавча влада, при вирішенні цього питання важливим 

аспектом виступала політична доцільність роботи певної особи, її лояльність до 

влади та комуністичної партії; 8) початковий етап формування судової системи 

незалежної України (1991-2016 рр.) – фактично вперше в законодавстві 

проведено диференціацію понять «звільнення судді» та «припинення 

повноважень судді», по кожній  з цих категорій закріплено та охарактеризовано 

механізм застосування низки конкретних підстав звільнення (припинення 

повноважень); 9) сучасний етап судової системи незалежної України (з 2016 р. 

– по наш час). Він розпочався після судової реформи 2016 року. В його рамках 

відбувається подальше розмежування та деталізація процедури застосування 

різних підстав припинення правового статусу судді, активне залучення до цього 

процесу інституцій суддівського самоврядування. 

3. За критерієм процедури припинення правового статусу судді 

виокремлюємо наступні історичні періоди: 1) поєднання адміністративної та 

судової влади в статусі посадовця – звільнення з адміністративної посади 

означало і припинення повноважень судді (з давніх часів – по XIV ст.); 2) 
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здійснення правосуддя спеціально обраними (призначеними) суддями (XV ст. –  

1991 р.) – звільнення з посади здійснювалося суб’єктом призначення, за 

активної участі влади чи пануючого класу; 3) здійснення правосуддя в  

незалежних умовах (1992 р. – наш час) – звільнення суддів відбувалося за 

визначальної ролі органів суддівського самоврядування та інституцій, що ними 

обираються, присутня диференціація звільнення з посади та припинення 

повноважень. 

4. Підстави припинення трудових правовідносин класифікуємо на дві 

групи: 1) одноособове чи спільне волевиявлення сторін трудового договору, 

третіх осіб (профспілки, батьків неповнолітнього працівника, вищих органів 

корпоративного управління товариства); 2) об’єктивні юридичні факти, які не 

залежать від волевиявлення сторін трудового договору. 

Запропонована нами класифікація підстав припинення трудових 

правовідносин також може бути застосована у сфері правосуддя, зокрема в 

контексті припинення правового статусу судді. Тобто одноособове чи спільне 

волевиявлення сторін трудового договору, третіх осіб на його припинення 

відповідає звільненню судді з посади; об’єктивні юридичні факти, які не 

залежать від волевиявлення сторін трудового договору, відповідають 

припиненню повноважень суддів. 

5. Виокремлюємо наступні ознаки звільнення судді як підстави 

припинення трудового договору: 1) здійснюється у формі одноособового чи 

спільного волевиявлення сторін трудового договору, третіх осіб на його 

припинення; 2) в частині волевиявлення на звільнення судді адміністративні 

функції роботодавця здійснює спеціальний орган, що не є стороною трудових 

відносин – Вища рада правосуддя; 3) дуалізм правової природи функціонування 

органу, що приймає рішення про звільнення судді: з однієї сторони, Вищій раді 

правосуддя делеговані функції роботодавця щодо судді в частині звільнення 

його з посади; з іншої сторони, її склад формується в тому числі шляхом 

опосередкованого направлення (через з’їзд суддів України) своїх представників 

в цей орган; 4) обмеження волевиявлення судді на припинення трудових 
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відносин: він продовжує здійснювати свої повноваження до ухвалення рішення 

про його звільнення, незалежно від дати заяви про звільнення та дати рішення 

про звільнення; 5) неможливість звільнення за ініціативи роботодавця з 

об’єктивних економічно-організаційних підстав функціонування суду як 

роботодавця – ліквідації чи реорганізації суду. 

6. Виокремлюємо наступні ознаки припинення повноважень судді як 

підстави припинення трудових відносин за його участі: 1) не містять 

волевиявлення сторони трудового договору, третіх осіб на його припинення; 2) 

здійснюються на підставі об’єктивних юридичних фактів, вичерпний перелік 

яких визначено законодавством; 3) дата припинення повноважень співпадає з 

датою відповідного юридичного факту, 4) в переважній більшості випадків 

присутній певний часовий проміжок між датою припинення повноважень судді 

та датою припинення з ним трудових відносин. 

7. Проведене дослідження звільнення судді з посади та припинення його 

повноважень як підстав припинення трудового договору засвідчило, що 

відповідне нормативне регулювання здійснюється не тільки трудовим, а й 

конституційним правом України. Таке поєднання спричинене особливим 

конституційно-правовим статусом судді, відповідно, врно зумовлює окремі 

термінологічні, процедурні відмінності в процесі припинення трудового 

договору, наявність ряду специфічних ознак звільнення та припинення 

повноважень як самостійних підстав припинення трудових правовідносин за 

участі судді. 

8. Виокремлено міжнародні стандарти звільнення судді з посади та 

припинення його повноважень: 1) неприпустимість зворотної сили закону при 

встановленні віку виходу судді на пенсію; 2) звільнення судді виключно з 

вичерпного переліку підстав, передбачених законом; 3) незмінність судді – 

можливість дострокового припинення статусу судді до досягнення ним 

граничного віку служби з причин неспроможності здійснювати правосуддя або 

поведінки, в тому числі дисциплінарного проступку, несумісного зі статусом 

судді; 4) здійснення дисциплінарного провадження проти судді, підтвердження 
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належності підстав для звільнення чи припинення повноважень незалежним 

органом, не менше половини членів якого є суддями, обраними самими 

суддями; 5) неприпустимість автоматичного припинення повноважень разом з 

ліквідацією (реорганізацією) роботодавця – конкретного суду, особі 

обов’язково має бути запропоновано переведення до інших судів того ж самого 

рівня на той же самий строк. 

9. На підставі дослідження системи різноманітних національних правових 

актів щодо звільнення та припинення повноважень суддів пропонуємо 

наступну класифікацію цієї системи: 1) Конституція України та закони України 

«Про судоустрій і статус суддів», «Про Вищу раду правосуддя», «Про 

запобігання корупції», які встановлюють вичерпний перелік підстав 

припинення правового статусу судді, загальні умови, процедури процесу 

звільнення судді, припинення його повноважень, а також механізм реалізації 

адміністративно-владної компетенції Вищої ради правосуддя при вирішенні 

питання про звільнення судді; 2) підзаконні правові акти – акти органів 

виконавчої влади, які приймаються на основі законів та стосуються окремих 

аспектів тієї чи іншої підстави припинення правового статусу судді; 3) локальні 

правові акти органів суддівського самоврядування та Вищої ради правосуддя, 

що стосуються регламентування питань внутрішньої діяльності судів, містять 

рекомендації судам та суддям щодо обрання визначеного варіанту дій у 

випадку колізії законодавства, суперечливості, законодавчої неврегульованості 

певних питань; 4) судова практика – правові позиції, фактично нові норми, які 

усувають ту чи іншу суперечність в законодавстві. Вони, як правило, 

використовуються в судочинстві для обґрунтування конкретної правової 

позиції або певного юридичного факту. 
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РОЗДІЛ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВІЛЬНЕННЯ СУДДІ З ПОСАДИ ТА 

ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ПОВНОВАЖЕНЬ ЯК ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ 

ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУДДІ 

 

2.1 Підстави та процедури звільнення судді з посади  

Досліджуючи правову природу звільнення судді як підстави припинення з 

ним трудового договору, ми вже акцентували увагу на тому, що обов’язковою 

характеристикою такої підстави є одноособове чи спільне волевиявлення сторін 

трудового договору, третіх осіб на його припинення. Тобто звільнення судді з 

посади як підстава припинення трудового договору обов’язково передбачає акт 

волевиявлення на припинення правового статусу судді. При цьому, якщо 

волевиявлення судді, третіх осіб носить факультативний характер (присутнє 

лише щодо окремих підстав звільнення з посади), то волевиявлення 

спеціального уповноваженого органу – Вищої ради правосуддя – носить 

обов’язковий характер, стосується всіх підстав звільнення судді з посади. 

Вища рада правосуддя та її органи посідають центральне місце в 

механізмі звільнення, реалізації на практиці цієї підстави припинення 

правового статусу судді. Відповідно до статті 5 Закону України «Про Вищу 

раду правосуддя» даний орган складається з двадцяти одного члена, з яких 

десятьох обирає з’їзд суддів України з числа суддів чи суддів у відставці, двох 

призначає Президент України, ще по два члени обирають Верховна Рада 

України, з’їзд адвокатів України, Всеукраїнська конференція прокурорів, з’їзд 

представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ 

строком на чотири роки. Голова Верховного Суду України входить до складу 

Вищої ради правосуддя за посадою. В деяких ситуаціях закінчення строку, на 

який призначено члена цього спеціального органу, не означає автоматичне 

припинення повноважень [84]. Мова йде про випадок, коли таке припинення 

може зумовити нездатність Вищої ради правосуддя виконувати свої 

повноваження. За цих обставин особа про подовжує працювати до дня обрання 



77 

(призначення) на його посаду іншої особи, але в будь-якому випадку не більше 

трьох місяців. Таким чином, кількісна більшість представників суддів  Вищій 

раді правосуддя дає можливість в більшій мірі враховувати трудові права 

суддів як працівників при вирішенні питання звільнення їх з посади. При цьому 

можливість тимчасового продовження роботи членом ради, повноваження 

якого закінчилися, знижує ризик блокування роботи цього органу через 

відсутність кворуму для прийняття рішень, відтак існує менша ймовірність 

затягування часу, неприйняття рішення по суті підстави для звільнення судді. 

Відповідно до глави 9 регламенту Вищої ради правосуддя результатом 

розгляду питань діяльності Ради та її органів, віднесених законом до їхньої 

компетенції, а також вирішення питань організаційної діяльності Ради є 

ухвалення рішень, ухвал та протокольних ухвал [95]. Рішення є 

документальним оформленням закінчення розгляду будь-якого питання чи 

справи. Ухвала постановляється при вирішенні питань, пов’язаних з відкриттям 

справи, зупиненням провадження у справі, залишенням заяви без розгляду та її 

поверненням, поверненням дисциплінарної скарги тощо. Протокольна ухвала 

приймається при рішенні про відкладення розгляду справи. 

Відзначимо, що Вища рада правосуддя посідає центральне місце в 

процесі звільнення всіх суддів, окрім суддів Конституційного Суду України. В 

останньому випадку ключову роль відграють спеціальні пленарні засідання 

Суду, на яких ухвалюють рішення про звільнення судді з посади. Згідно із 

статтею 39 Закону України «Про Конституційний Суд України» від 13 липня 

2017 року спеціальне пленарне засідання є повноважним, якщо на ньому 

присутні щонайменше 12 суддів Конституційного Суду, які набули 

повноважень відповідно до цього Закону. Рішення спеціального пленарного 

засідання у формі постанови ухвалює більшість суддів Конституційного Суду, 

які беруть у ньому участь, крім випадків, визначених цим законом [100]. 

Диференціація органу, що приймає рішення про звільнення суддів 

Конституційного Суду, є додатковою гарантією його незалежності, захисту 
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трудових прав суддів, адже рішення по суті приймають самі судді цього суду, 

що виключає можливість зовнішнього тиску на них при розгляді цих питань. 

Стаття 126 Конституції України передбачає шість підстав звільнення 

судді з посади, отже, зупинимося детальніше на кожній з них. Очевидно, що 

здатність особи працювати, належним чином виконувати свої трудові та 

посадові обов’язки напряму пов’язана з фізичним та психічним станом здоров’я 

працівника. Відтак його погіршення призводить до зниження ефективності 

роботи індивіда, а в деяких випадках зумовлює його непрацездатність, тобто 

подальшу нездатність (постійну чи тимчасову) брати участь у трудових 

відносинах. Стосується це і судді, відповідно, неспроможність виконання ним 

своїх повноважень за станом здоров’я є підставою звільнення з посади. 

Члени Вищої ради правосуддя не мають відповідних знань у сфері 

медицини та фізіології, щоб констатувати спроможність чи неспроможність 

подальшої роботи особи в статусі судді. Для даних цілей наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 25 листопада 2016 року було створено та 

затверджено персональний склад спеціальної комісії щодо надання медичного 

висновку суддям у разі неспроможності здійснювати повноваження за станом 

здоров’я. До складу Комісії призначено тринадцять осіб – фахівців в різних 

сферах медичної науки. Також передбачена можливість, у разі необхідності, 

залучати спеціалістів і представників інших установ та громадських організацій 

[90]. Згадана вище комісія надає свій висновок виключно за зверненням Вищої 

ради правосуддя. При цьому підстави звернення Ради до комісії (власні 

ініціатива, заява судді, повідомлення третіх осіб) законодавством не визначені. 

Після надходження до Ради медичного висновку вона протягом одного місяця 

повинна розглянути питання про звільнення судді з посади за станом здоров’я. 

Якщо буде встановлено, що стан здоров’я судді не дозволяє йому (постійно чи 

протягом тривалого часу) виконувати суддівські повноваження, приймається 

рішення про звільнення особи з посади. 

Як ми вже зазначали, самоврядний та відокремлений характер існування 

та функціонування Конституційного Суду України зумовлює не поширення 
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юрисдикції Вищої ради правосуддя на суддів цього суду. Тому медичний 

висновок надається комісією за зверненням голови Конституційного Суду , а в 

разі його відсутності – заступника Голови Суду, а в разі відсутності обох –  

судді, який виконує обов’язки Голови Конституційного Суду.  

Іншою конституційною підставою для звільнення судді є порушення ним 

вимоги щодо несумісності. Законодавство України, зокрема Закон України 

«Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року (стаття 54) 

встановлює імперативні вимоги несумісності. Так, перебування на посаді судді 

несумісне із: 

1) зайняттям посади в будь-якому іншому органі державної влади, органі 

місцевого самоврядування, з представницьким мандатом; 

2) наявністю заборони обіймати посади, щодо яких здійснюється 

очищення влади в порядку, визначеному Законом України «Про очищення 

влади»; 

3) підприємницькою, адвокатською діяльністю, обійманням будь-яких 

інших оплачуваних посад, виконанням оплачуваної роботи (крім викладацької, 

наукової чи творчої);  

4) входженням до складу керівного органу чи наглядової ради 

підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку; 

5) можливістю самостійного розпорядження належними особі акціями, 

корпоративними або іншими правами без передачі їх в управління незалежній 

третій особі (без права надання інструкцій такій особі); 

6) належністю до політичної партії чи професійної спілки, виявленням 

прихильності до них, участю у політичних акціях, мітингах, страйках; 

7) статусом кандидата на виборні посади в органи державної влади (крім 

судової) та органи місцевого самоврядування, участю у передвиборчій агітації 

[83]. 

Дійсно, як справедливо відмічає А.В. Маляренко, сумісницька робота не 

повинна створювати конкуренцію суддівській, забирати час, сили і здоров’я, 

необхідні для виконання суддівських обов’язків. До того ж посада судді має 
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специфічний характер, оскільки людина, яка її займає, повинна діяти 

об’єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно та справедливо. Вона 

зобов’язана дотримуватися морально-етичних принципів поведінки судді та не 

вчиняти дій, які порочать звання судді та принижують авторитет судової влади. 

Названі принципи не дозволяють кидати жодної тіні на суддівську діяльність, 

проявляти сумнівів у його добропорядності [101]. Схожий підхід демонструє і 

Консультативна рада європейських суддів у своєму висновку від 19 листопада 

2002 року. [102, с. 45-46]. Таким чином, загальноприйнятий принцип 

несумісності роботи судді та комерційної діяльності, участі в політиці та бізнесі 

зумовлює потребу належного реагування на виявлені факти порушення цього 

принципу суддею. 

Можливість строкового виконання суддею обов’язків члена Вищої ради 

правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Ради суддів, роботи в 

Національній школі суддів України ставить під питання відповідність такої 

роботи принципу несумісності. Відзначимо, що законодавець, врегульовуючи 

дану ситуацію, дещо відійшов від загальних засад трудового права. Так, в статті 

21 КЗпП України встановлено, що працівник має право реалізувати свої 

здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового 

договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, 

організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним 

договором або угодою сторін. Дана можливість реалізовується через механізм 

сумісництва [52]. Натомість законодавець прямо передбачив правову норму, 

згідно з якою робота судді у складі Вищої ради правосуддя, Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України, 

Ради суддів України не вважається сумісництвом, а є відрядженням, тому за 

суддею зберігається посада судді під час фактичної роботи в іншому 

державному органі. 

Відповідно до Інструкції про службові відрядження в межах України та за 

кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 

1998 року № 59 службовим відрядженням вважається поїздка працівника за 
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розпорядженням керівника органу державної влади на певний строк до іншого 

населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його 

постійної роботи (за наявності документів, що підтверджують зв’язок 

службового відрядження з основною діяльністю підприємства) [103]. При 

цьому строк відрядження визначається керівником, але не може перевищувати 

в межах України тридцяти календарних днів [104]. З огляду на постійний 

характер роботи в Раді суддів Україні, Вищій раді правосуддя, використаний 

законодавцем термін «відрядження» також має інше змістовне та сутнісне 

навантаження, відмінне від загальної термінології Кодексу законів про працю 

та трудового права. 

З процедурної точки зору справа щодо несумісності може бути відкрита 

за письмовою заявою будь-якої особи з обов’язковим зазначенням в тексті 

заяви конкретних відомостей про порушення вимог щодо несумісності, 

посилання на фактичні дані (свідчення, пояснення, інші докази), що 

підтверджують викладену інформацію. Відповідна інформація перевіряється 

одним з членів Вищої ради правосуддя в десятиденний строк. Невідповідність 

заяви вимогам закону, а також припинення статусу судді на день розгляду заяви 

зумовлює залишення її без розгляду та повернення заявнику. В інших випадках 

постановляється ухвала про відкриття справи щодо несумісності. 

Важливою характеристикою справи про несумісність є обов’язковий 

характер участі судді в її розгляді; лише повторна неявка особи є підставою 

розгляду справи за її відсутності. В процесуальному відношенні суддя та його 

представник мають право давати пояснення, ставити питання учасникам 

засідання, заявляти клопотання та відводи, висловлювати заперечення по суті 

справи. Законодавчо визначений строк розгляду справи щодо несумісності 

становить шістдесят днів із дня постановлення ухвали про відкриття справи. В 

зазначений термін Вища рада правосуддя на власному засіданні у пленарному 

складі повинна більшістю голосів присутніх членів ради прийняти одне з таких 

рішень: про визнання порушення вимог щодо несумісності з іншою діяльністю 
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або статусом і звільнення судді з посади, про визнання відсутності факту таких 

порушень суддею.  

Прикладом реалізації адміністративної компетенції Вищої ради 

правосуддя та звільнення судді за порушення вимог щодо несумісності може 

бути рішення ради від 02 березня 2017 року. За результатами розгляду питань 

порядку денного було встановлено, що низка осіб, обіймаючи посади суддів 

України, взяли на себе повноваження суддів незаконно створеної організації 

«Донецька народна республіка» та суддів Російської Федерації. Встановивши 

факт порушення вимоги щодо несумісності, Вища рада правосуддя ухвалила 

звільнити Жолтого Д.В. з посади судді Кіровського районного суду міста 

Донецька, Клюєву А.А. – з посади судді Ленінського районного суду міста 

Донецька, Мітькова М.В. – з посади судді Калінінського районного суду міста 

Горлівки Донецької області, Шумакову Ю.В. – з посади судді Донецького 

окружного адміністративного суду, Морозко О.Р. – з посади судді 

Бахчисарайського районного суду Автономної Республіки Крим (далі – АРК), 

Юрченка С.В. – з посади судді Джанкойського міськрайонного суду АРК, 

Нанарова О.О. – з посади судді Євпаторійського міського суду АРК, Бедрицьку 

М.О. – з посади судді Роздольненського районного суду АРК, Бражніка І.С. – з 

посади судді Совєтського районного суду АРК, Алінкіну А.В. – з посади судді 

Феодосійського міського суду АРК [105]. Чітка юридична конструкція вимоги 

щодо несумісності, окресленість видів діяльності, якими не може займатися 

суддя під час виконання суддівських повноважень, як правило, не викликає 

проблем у правозастосуванні. 

Поряд з цим, аспектом посилення контролю за дотриманням цієї вимоги є 

безальтернативність звільнення за фактом порушення, адже відповідно до 

законодавства, що діяло раніше, судді надавався час для усунення конфлікту 

інтересів, і лише невиконання цієї вимоги у встановлений строк тягло за собою 

звільнення з посади. У той же час, подібний, «більш м’який» принцип 

несумісності продовжує діяти в Україні стосовно суддів Конституційного Суду. 

Встановивши згідно з висновком постійної комісії з питань регламенту та етики 
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Суду наявність обставин, що свідчать про порушення суддею вимог 

несумісності, останній попереджається про необхідність усунення таких 

обставин протягом строку, встановленого самим Конституційним Судом. Лише 

у разі неусунення цих обставин у встановлений строк, ухвалюється рішення про 

звільнення судді з посади. Подібна диференціація вимоги несумісності, впливу 

її порушення на звільнення для різних суддів свідчить про різний рівень 

захисту трудових прав суддів: стосовно суддів Конституційного Суду він 

вищий, щодо суддів всіх інших судів – нижчий. 

Найбільш суперечливою та дискусійної підставою звільнення судді як з 

точки зору теоретичної розробки, так і з точки зору правозастосування є 

вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне 

нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його 

невідповідність займаній посаді. Подібна суперечливість, дискусійність 

пов’язана не з потребою звільнення за протиправні дії, вчинені суддею. 

Головна проблема полягає в трактуванні підстав дисциплінарної 

відповідальності, тобто що саме слід вважати істотним проступком. У даному 

випадку присутня внутрішня, суб’єктивна оцінка кожного члена Вищої ради 

правосуддя дій судді, яка може не збігатися з думкою громадськості чи самого 

судді. 

Відзначимо, що вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубого 

чи систематичного нехтування посадовими обов’язками є відносно новою 

підставою звільнення судді, раніше її аналогом було порушення суддею 

присяги. Подібні законодавчі новації, відмічає А.Л. Борко, додатково 

вирішують дискусійне питання сутності такого правового явища як порушення 

присяги, що законодавчо не відноситься до жодного різновиду юридичної 

відповідальності судді. Відтак відбулося повернення традиційного (для 

законодавства про державну службу та трудового законодавства) розуміння 

звільнення з посади як заходу дисциплінарної відповідальності [71, с. 25]. 

Дійсно, попри спеціальний правовий статус, суддя є насамперед працівником, 

стороною трудових відносин з державою, тому така загальна підстава 
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звільнення з посади як порушення дисципліни, вчинення дисциплінарного 

проступку, звичайно з певними особливостями, має застосовуватися і в сфері 

правосуддя як підстава припинення правового статусу судді. 

У статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» досить 

широко визначені різноманітні склади дисциплінарних проступків, що можуть 

слугувати підставою дисциплінарної відповідальності судді. На підставі аналізу 

діючого законодавства Ю.В. Полтавець свого часу виокремив наступні 

особливості дисциплінарної відповідальності суддів: 1) регламентація підстав і 

порядку притягання до дисциплінарної відповідальності спеціальним 

законодавством; 2) наявність спеціального органу, уповноваженого 

здійснювати дисциплінарне провадження щодо судді; 3) наявність особливого 

порядку здійснення щодо судді дисциплінарного провадження; 4) настання 

дисциплінарної відповідальності судді не лише за порушення правових норм, а 

й за порушення етично-моральних правил поведінки; 5) можливість 

застосування до судді лише одного виду дисциплінарного стягнення [106, с. 6]. 

Хоча здійснена вченим класифікація базувалася на попередній редакції Закону 

«Про судоустрій і статус суддів» 2010 року, вона зберігає свою актуальність і 

нині, навіть після судової реформи 2016 року. 

З огляду на те, що в якості дисциплінарного покарання, окрім звільнення, 

до судді може бути застосовано також попередження, догана, сувора догана, 

подання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя, подання про 

переведення до суду нижчого рівня великого значення набуває потреба якомога 

чіткішого окреслення складу дисциплінарних проступків, як  підстав саме 

звільнення судді з посади. Спроба такого визначення здійснена в п. 9 статті 109 

вищезгаданого Закону. Зокрема, законодавець до їх числа відносить наступні 

факти: 

1) поведінку, що порочить звання судді або підриває авторитет 

правосуддя, у тому числі в питаннях моралі, чесності, непідкупності, 

відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших етичних 

норм та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду; 
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2) вчинення дисциплінарного проступку при наявності непогашеного 

дисциплінарного стягнення (крім попередження чи догани) або двох 

непогашених дисциплінарних стягнень; 

3) встановлення факту недоброчесної поведінки судді, у тому числі 

здійснення суддею або членами його сім’ї витрат, що перевищують їх доходи, 

використання статусу судді з метою незаконного отримання вигоди тощо; 

4) визнання особи судом винною у вчиненні корупційного 

правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією; 

5) умисне неподання декларації доброчесності, декларації родинних 

зв’язків у встановлені строки або умисне декларування недостовірних (в тому 

числі неповних) даних тощо [83]. 

Даний перелік не має вичерпного характеру, оскільки істотним 

дисциплінарним проступком може бути визнано інше грубе порушення закону, 

що підриває суспільну довіру до судової влади. 

Кожна фізична або юридична особа має право ініціювати питання 

дисциплінарної відповідальності судді, що може призвести, в тому числі, до 

звільнення його з посади. Рішенням Вищої ради правосуддя від 14 лютого 2017 

року затверджено зразки скарги щодо дисциплінарного проступку судді 

(дисциплінарної скарги). З метою спрощення формулювання складу 

протиправних дій судді у ній міститься законодавчий перелік підстав 

дисциплінарної відповідальності, тому особі потрібно лише позначити їх 

наявність чи відсутність у випадку, з приводу якого вона звертається, також у 

ній містяться не заповнені поля для зазначення обставин протиправних дій, 

конкретних відомостей про це, посилання на фактичні дані [107]. У той же час, 

не допускається зловживання правом на подання дисциплінарної скарги на 

суддю, використання цього механізму без правових підстав чи в якості засобу 

тиску на суддю. Цікавим способом запобігання поданню очевидно 

безпідставних скарг є можливість Вищої ради правосуддя ухвалити рішення 

про залишення без розгляду протягом одного року всіх наступних скарг особи, 

яка в минулому неодноразово подавала безпідставні скарги. 
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Хоча Вища рада правосуддя посідає центральне місце в механізмі 

звільнення судді з посади, складність встановлення наявності окремих підстав 

звільнення, зокрема вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубого чи 

систематичного нехтування обов’язками судді, зумовлює потребу створення 

спеціальних органів у структурі Ради, які безпосередньо займатимуться 

дисциплінарним провадженням щодо судді. Мова йде про дисциплінарні 

палати Вищої ради правосуддя. Стаття 26 Закону України «Про Вищу раду 

правосуддя» визначає, що до складу кожної Дисциплінарної палати входить 

щонайменше чотири члени Ради. При формуванні Дисциплінарних палат Вища 

рада правосуддя має забезпечити, щоб щонайменше половина, а якщо це 

неможливо – принаймні значна частина членів кожної Дисциплінарної палати 

були суддями або суддями у відставці. У разі необхідності Рада може ухвалити 

рішення про залучення членів однієї Дисциплінарної палати до роботи іншої 

Дисциплінарної палати або про делегування Голові Вищої ради правосуддя 

повноважень ухвалювати такі рішення [84]. Відзначимо, що на сьогоднішній 

день створено та функціонує три Дисциплінарні палати, які декілька разів на 

тиждень проводять власні засідання та приймають різні процедурні рішення в 

процесі розгляду дисциплінарних скарг. 

Аналіз положень нормативних актів, які стосуються судоустрою та 

статусу суддів свідчить про виокремлення законодавцем трьох стадій 

дисциплінарного провадження: 1) попереднє вивчення та перевірка 

дисциплінарної скарги; 2) відкриття дисциплінарної справи; 3) розгляд 

дисциплінарної скарги та ухвалення рішення про притягнення або відмову в 

притягненні судді до дисциплінарної відповідальності (п. 3 ст. 42 Закону 

України «Про Вищу раду правосуддя», п. 12.1 Регламенту Вищої ради 

правосуддя).  

Отже, першою стадією дисциплінарного провадження є попереднє 

вивчення та перевірка дисциплінарної скарги, яке здійснюється одним з членів 

Дисциплінарної палати в строк до сорока п’яти днів з дати отримання ним 

скарги. Якщо відсутні підстави для залишення без розгляду та повернення 
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дисциплінарної скарги, доповідач в рамках підготовки висновку з пропозицію 

про відкриття чи відмову у відкритті дисциплінарної справи збирає необхідну 

інформацію, документи, матеріали, аналізує їх зміст на предмет наявності 

складу дисциплінарного проступку у діях судді. Висновок члена 

Дисциплінарної палати – доповідача разом із скаргою та зібраними матеріалами 

передається до Дисциплінарної палати, яка на своєму засіданні приймає 

остаточне рішення про доцільність відкриття дисциплінарної справи проти 

судді. При цьому відмова скаржника не може бути підставою для припинення 

дисциплінарного провадження, воно підлягає продовженню і при встановленні 

факту протиправних дій судді він притягується до одного з видів 

дисциплінарної відповідальності. 

За результатами розгляду висновку доповідача Дисциплінарна палата 

приймає рішення про відкриття чи про відмову у відкритті справи, також може 

бути ухвалено рішення про відкладення розгляду цього питання. Детальний 

аналіз практики прийняття рішень Дисциплінарними палатами у 2017 році 

засвідчив, що більше ніж у половині випадків приймається рішення про 

відмову у відкритті дисциплінарної справи проти судді. 

Після прийняття рішення про відкриття дисциплінарної справи доповідач 

у строк до сорока п’яти днів здійснює заходи щодо підготовки справи до 

розгляду (запитує та збирає додаткову інформацію та матеріали, 

ознайомлюється з суддівським досьє, визначає перелік свідків тощо). 

Закінчивши проведення цих заходів, він інформує інших членів Дисциплінарної 

палати про готовність справи для розгляду; відповідно, секретар палати при 

формуванні порядку денного включає розгляд дисциплінарної справи на 

найближче засідання. 

Розгляд дисциплінарної справи відбувається за загальним правилом на 

відкритому засіданні дисциплінарної палати, в якому беруть участь усі 

зацікавлені сторони: суддя, скаржник, їх представники. Дисциплінарна справа 

підлягає вирішенню по суті у дев’яностоденний строк з дати її відкриття. У 

виняткових випадках цей строк може бути подовжений ще до тридцяти днів. За 
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аналогією з прийняттям рішення у цивільній, адміністративній чи 

господарській справі, рішення Дисциплінарної палати ухвалюється в нарадчій 

кімнаті. Прийняття рішення про відмову у притягненні судді до дисциплінарної 

відповідальності означає припинення дисциплінарного провадження. При 

ухвалі рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності 

визначається вид стягнення, який застосовується до судді, також може бути 

встановлено порядок виконання цього рішення. Дисциплінарне стягнення може 

бути накладено не пізніше трьох років з дня вчинення дисциплінарного 

проступку (без врахування часу тимчасової непрацездатності, відпустки та часу 

дисциплінарного провадження). 

Сучасна практика правозастосування Дисциплінарних палат Вищої ради 

правосуддя засвідчує, що в більшості ситуацій таке дисциплінарне стягнення як 

звільнення судді з посади застосовується за грубі порушення закону під час 

здійснення правосуддя та тривалу відсутність на робочому місці (нездійснення 

суддівських повноважень без поважних причин). Так, Другою Дисциплінарною 

палатою 14 серпня 2017 року було прийнято рішення за результатами розгляду 

скарги стосовно судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської 

області Борисова С.А. (справа № 2398/2дп/15-17). Як вбачається з матеріалів 

дисциплінарної скарги, суддею Борисовим С.А. розглянуто цивільну справу              

№ 175/2215/14-ц із порушенням правил підсудності. При цьому подібне 

порушення носить систематичний характер. Зокрема апеляційним судом 

Дніпропетровської області 04 лютого 2015 року та 15 квітня 2015 року 

відповідно до вимог статті 211 ЦПК України постановлено окремі ухвали, у 

яких констатовано порушення суддею Дніпропетровського районного суду 

Дніпропетровської області Борисовим С.А. правил виключної підсудності під 

час розгляду інших цивільних справ, що, на, думку колегії суддів, за 

встановлених ними обставин є недопустимим і вказує на свідоме і грубе 

порушення суддею Борисовим С.А. норм цивільно-процесуального 

законодавства України та присяги судді. 
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Крім того, з доданих до дисциплінарної скарги документів, а саме копії 

договору іпотеки, а також із змісту заочного рішення вбачається, що майно, яке 

є предметом договору іпотеки, укладеного між Банком та ОСОБА_3, належить 

ОСОБА_3. Ні позивачка – ОСОБА_1, ні її чоловік – ОСОБА_2 не були 

власниками переданого в іпотеку майна та не виступали сторонами вказаного 

договору. Оскільки за нормами цивільного процесуального законодавства 

(стаття 3 ЦПК України) правом на звернення до суду за захистом наділена 

особа у разі  порушення, невизнання або оспорювання її прав, свобод чи 

інтересів, то суд повинен встановити, чи були порушені, невизнані або оспорені 

права, свободи чи інтереси саме цієї особи. Під час розгляду вказаного позову 

суддя Борисов С.А. повинен був дати оцінку тому, чи впливав укладений 

договір іпотеки на права, свободи чи інтереси позивача – ОСОБА_1. Проте 

суддя Борисов С.А., здійснюючи розгляд вказаної справи, умисно або внаслідок 

грубої недбалості проігнорував зазначені вимоги законодавства та всупереч 

наявним у справі документам свідомо не надав правової оцінки тому, що 

договір іпотеки жодним чином не зачіпав права позивача та не стосувався 

спільного майна подружжя. До того ж, приймаючи рішення про визнання 

недійсним договору іпотеки, укладеного між Банком та ОСОБА_3, суддя не 

навів жодних мотивів, які давали б правові підстави ухвалити таке рішення.  

За результатами проведеної перевірки встановлено численні грубі 

порушення суддею Борисовим С.А. норм процесуального права під час 

розгляду вказаної цивільної справи. Характер вказаних порушень дає підстави 

вважати, що суддя Борисов С.А. вчинив дії, що порочать звання судді і 

викликають сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності. При 

обранні виду дисциплінарного стягнення Друга Дисциплінарна палата Вищої 

ради правосуддя врахувала особу судді Борисова С.А., який позитивно 

характеризується, дисциплінарних стягнень не має, проте з огляду на істотність 

дисциплінарного проступку та його наслідки Друга Дисциплінарна палата 

Вищої ради правосуддя дійшла висновку, що застосування більш м’якого виду 

дисциплінарного стягнення, ніж подання про звільнення судді з посади, не буде 
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відповідати характеру вчиненого проступку [108]. В даному випадку істотний 

дисциплінарний проступок полягав в суттєвому порушенні вимог 

матеріального та процесуального права, що носило системний характер та 

заподіяло збитки третіх особам. 

Іншим прикладом є дисциплінарна справа № 2241/3дп/15-17, рішення по 

якій Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя прийняла 26 липня 

2017 року. 22 листопада 2016 року ухвалою Галицького районного суду міста 

Львова (суддя Котельва К.О.) відкрито провадження у справі за позовом 

ОСОБИ_1 до ОСОБИ_2. 26 листопада 2016 року до Галицького районного суду 

міста Львова надійшла апеляційна скарга Михайляка Б.М., мотивована 

порушенням правил про територіальну підсудність справи. Враховуючи, що 

згідно із частиною другою статті 294 ЦПК України апеляційна скарга на ухвалу 

суду першої інстанції подається протягом п’яти днів з дня її проголошення, 

вона мала бути направлена до апеляційного суду не пізніше 28 листопада 2016 

року. Проте  суддя Котельва К.О. скаргу Михайляка Б.М. до апеляційного суду 

не направила взагалі, що становить дисциплінарний проступок у вигляді 

порушення норм процесуального права під час здійснення правосуддя, що 

унеможливило реалізацію учасниками судового процесу наданих їм 

процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків. 

30 листопада 2016 року Галицьким районним судом міста Львова (суддя 

Котельва К.О.) постановлено рішення у цивільній справі № 461/7265/16-ц, яким 

позов ОСОБИ_1 до ОСОБИ_2 задоволено, зокрема визнано право власності за 

ОСОБОЮ_1 на 100% частки корпоративних прав ТОВ «Євген», знято арешт та 

заборону на відчуження з 100% частки корпоративних прав ТОВ «Євген», 

накладені постановою від 24 вересня 2014 року. При цьому судовий розгляд 

відбувся без участі представників третіх осіб: Управління державної реєстрації 

Львівської міської ради, Галицького відділу державної виконавчої служби міста 

Львова Головного територіального управління юстиції у Львівській області. У 

судовому рішенні суддя Котельва К.О. вказала, що представники третіх осіб у 

судове засідання «не з’явилися, хоча були повідомлені про час та місце 
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слухання справи належним чином, про причини неявки суд не повідомили», 

хоча при цьому докази відправки та отримання сторонами судових повісток 

відсутні. Під час судового засідання 30 листопада 2016 року було розглянуто 

клопотання про вступ у справу як третьої особи Михайляка Б.М. Суд відмовив 

 у задоволенні клопотання, незважаючи на те, що позовні вимоги безпосередньо 

впливали на права і обов’язки Михайляка Б.М. Так само не було враховано 

факт накладення судом 11 вересня 2014 року арешту на 100% корпоративних та 

майнових прав ОСОБИ_2 у ТОВ «Євген» та на майно, що належить вказаному 

підприємству. 

У своїй сукупності дії судді Котельви К.О., а саме фактичне скасування 

іншого судового рішення у спосіб, не передбачений процесуальним законом, 

повне та умисне усунення особи, питання про права якої вирішується, від 

судового розгляду, усунення від судового розгляду третіх осіб у справі, розгляд 

справи всупереч встановленій процедурі у спосіб та строки, що свідчать про 

відсутність будь-якого наміру з’ясування дійсних обставин справи, порушення 

основоположного права людини на справедливий суд, є грубими порушеннями 

закону, що підривають суспільну довіру до суду. Третя Дисциплінарна палата 

дійшла висновку, що такі дії згідно з пунктом 7 частини дев’ятої статті 109 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» повинні бути визнані істотним 

дисциплінарним проступком та підставою звільнення з посади [109]. По суті 

кожен з епізодів суттєвих процесуальних правопорушень при розгляді справи 

можуть бути самостійними підставами дисциплінарної відповідальності судді, а 

їх сукупність зумовлює те, що пропорційним стягненням таким грубих 

порушенням закону є лише звільнення судді з посади. 

Тривала відсутність на робочому місці та нездійснення суддівських 

повноважень без поважних причин були причиною притягнення до 

дисциплінарної відповідальності судді Донецького апеляційного 

господарського суду Москальової І.В. Рішенням Першої Дисциплінарної 

палати по справі № 2569/1дп/15-17  від 30 серпня 2017 року було встановлено, 

що у період з 14 квітня 2015 року (дата відновлення роботи Донецького 
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апеляційного господарського суду) по 01 квітня 2017 року вона не приступила 

до виконання своїх обов’язків у суді в місті Харкові, оскільки не здійснювала 

розгляд судових справ відповідно до закону з дотриманням засад і правил 

судочинства, не розвивала професійні навички (уміння), не підтримувала своєї 

кваліфікації на належному рівні, необхідному для виконання повноважень у 

суді.  

Поважність причин, що унеможливили прибуття до міста Харкова, суддя 

обґрунтувала тяжкою хворобою матері, на підтвердження чого до заяви було 

додано ксерокопії документів, складених медичними закладами, 

розташованими на тимчасово непідконтрольній Україні території у місті 

Донецьку. Такі документи не можуть братися до уваги, оскільки їх видано 

закладами, підконтрольними терористичній організації «Донецька народна 

республіка». Більше того, вони містять інформацію про перебування на 

лікуванні Москальової Н.М. у період з 16 червня по 01 липня 2016 року, з 11 по 

25 серпня 2016 року, з 17 лютого по 03 березня 2017 року, і не вказують на 

неможливість Москальової І.В. приступити до роботи з 14 квітня 2015 року по 

16 березня 2017 року. Крім того, згідно з інформацією, наданою Головним 

центром обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби 

України протягом усього періоду, з початку відновлення роботи Донецького 

апеляційного господарського суду 14 квітня 2015 року, Москальова І.В. 

систематично перетинала лінії розмежування (лінії зіткнення) через блокпости 

та контрольні пункти в’їзду-виїзду Донецької області, перебувала на 

підконтрольній території України за весь період досить часто, що спростовує її 

доводи про неможливість виїзду з місця проживання. Доводи судді про 

неможливість переїзду до міста Харкова, у якому з 14 квітня 2015 року 

відновив роботу Донецький апеляційний господарський суд, не можуть бути 

взяті до уваги, оскільки судді зазначеного суду, перебуваючи у відносно рівних 

умовах із Москальовою І.В., здійснили переїзд та приступили до роботи. 

Під час розгляду дисциплінарної справи встановлено обставини щодо 

вчинення суддею дій, які свідчать про систематичне нехтування обов’язками, 
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несумісне зі статусом судді, зокрема суддя допустила безпідставне невиконання 

повноважень судді протягом двох років – поведінку, що порочить звання судді 

та підриває авторитет правосуддя, що є підставою для звільнення судді з посади 

[110]. Той факт, що суддя через два роки нехтування посадовими обов’язками 

все ж таки приступила до виконання обов’язків судді, на думку членів 

дисциплінарної палати, не спростовує факт істотного дисциплінарного 

проступку та не дає можливість застосування більш м’якого виду стягнення, 

ніж звільнення з посади. 

У деяких випадках неявка судді на роботу пов’язана з переховування від 

слідства, спробою уникнути кримінальної відповідальності, проте за будь-яких 

обставин без рішення Вищої ради правосуддя його не можна звільнити та, 

відповідно, припинити правовий статус судді. Так, в рамках дисциплінарної 

справи № 2512/3дп/15-17 рішенням від 23 серпня 2017 року встановлено, що 

після закінчення відпустки суддя Юхимук P.C. 01 квітня 2016 року на роботі не 

з’являвся, письмових пояснень щодо причини відсутності не надавав, із заявою 

про надання відпустки не звертався. У мережі Інтернет 20 червня 2016 року 

розміщено інформацію про те, що Національне антикорупційне бюро України 

викликало на 22 червня 2016 року суддю Сєвєродонецького міського суду 

Луганської області Р.С Юхимука, підозрюваного у скоєнні низки злочинів, у 

тому числі отриманні хабара, для ознайомлення з матеріалами провадження у 

зв’язку з завершенням досудового розслідування. 19 квітня 2016 року Верховна 

Рада України надала згоду на затримання та арешт (взяття під варту) цього 

судді, а з 28 січня 2017 року він перебуває у розшуку. Отже, встановлені 

Дисциплінарною палатою обставини вказують на вчинення суддею Юхимуком 

Р.С. дій, які свідчать про систематичне нехтування обов’язками, несумісне зі 

статусом судді, а саме: суддя допустив поведінку, що порочить звання судді та 

підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях дотримання інших норм 

суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру 

до суду, і це є підставою для звільнення його з посади судді [111]. Дійсно, 

ухилення судді від слідства, перебування в розшуку однозначно не сприяють 
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зростанню рівня довіри до суду, тому вимагають оперативного реагування та 

прийняття рішення про звільнення особи. 

Хоча Дисциплінарні палати можуть застосувати будь-яке стягнення, 

передбачене законодавством, проте в деяких випадках їхнє рішення потребує 

подальшого схвалення Вищою радою правосуддя – конституційним органом, 

виключною компетенцією якого, зокрема, є прийняття рішення про звільнення 

судді з посади. Згідно з пунктами 7.3-17.6 регламенту Вищої ради правосуддя 

подання Дисциплінарної палати розглядається Радою протягом одного місяця з 

дня його надходження до Ради. Розгляд питання про звільнення судді 

починається із доповіді члена Ради, визначеного автоматизованою системою 

розподілу справ, який викладає підстави прийняття матеріалів до розгляду, 

встановлені обставини, висновок щодо суті питання. Після доповіді члена Ради 

суддя та/або його представник мають право бути заслуханими на засіданні Ради 

та надати відповідні пояснення. За результатами розгляду питання про 

звільнення судді Рада ухвалює вмотивоване рішення [95]. Дане рішення, в 

рамках забезпечення принципу прозорості та відкритості функціонування 

державних органів, доступу громадян до інформації, оприлюднюється в мережі 

Інтернет на офіційному сайті Вищої ради правосуддя та суду, де працював 

суддя, щодо якого було прийнято рішення. 

Як правило, Вища рада правосуддя підтримує правову позицію власних 

дисциплінарних палат та підтверджує рішення палати про звільнення судді. 

Проте в деяких випадках Рада скасовує рішення палати та приймає нове 

рішення, яким змінює вид дисциплінарного стягнення чи ухвалює рішення про 

припинення дисциплінарного провадження щодо конкретного судді. 

Відповідно до Закону України «Про відновлення довіри до судової влади 

в Україні» від 08 квітня 2014 року функціонувала тимчасова спеціальна комісія, 

що здійснювала перевірку фактів порушення конституційних прав та свобод 

громадян суддями під час масових акцій протесту в листопаді 2013 року – 

лютому 2014 року. У зв’язку із закінченням строків роботи цієї комісії справи, 

по яких не було ухвалено висновку, були передані Вищій раді юстиції, а згодом 
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її правонаступниці – Вищій раді правосуддя. Звільнення суддів за фактами 

подібних протиправних дій є третьою (окрім згаданих нами вже раніше 

порушень закону під час розгляду справи та нехтування посадовими 

обов’язками), найбільш поширеною підставою звільнення з посади як 

дисциплінарного покарання в 2017 році. 

Так, листом секретаря Тимчасової спеціальної комісії заява заступника 

Генерального прокурора України про проведення спеціальної перевірки 

стосовно судді Дніпровського районного суду міста Києва Федюка О.О. 

відповідно до Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в 

Україні» та пов’язані з її розглядом матеріали надіслані до Вищої ради юстиції 

для розгляду за загальною процедурою, оскільки Тимчасова спеціальна комісія 

не встигла прийняти рішення щодо неї до закінчення своїх повноважень. Після 

утворення Вищої ради правосуддя, розгляд справи був продовжений її 

Дисциплінарною палатою. Під час перевірки законності ухвал судді у справах 

№ 755/5453/14-к і № 755/5454/14-к про обрання запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою щодо осіб-учасників масових акцій протесту у зв’язку з 

їхньою участю у таких акціях встановлено, що слідчий суддя Федюк О.О. 

зобов’язаний був надати належну правову оцінку щодо допустимості доказів, 

визнання їх такими, що свідчать про наявність обґрунтованої підозри у 

вчиненні Особа_1 і Особа_2 інкримінованого їм правопорушення, а також 

з’ясувати, вчинення якого саме правопорушення інкримінується Особа_1 і 

Особа_2; в мотивувальній частині ухвали зазначити встановлені судом 

обставини з посиланням на докази, обґрунтувати, чому жоден із більш м’яких 

запобіжних заходів не зможе забезпечити виконання ним покладених 

процесуальних обов’язків та не буде співмірним у вказаних кримінальних 

провадженнях. 

Таким чином членами Дисциплінарної палати було констатовано, що 

суддя Федюк О.О. під час вирішення питання про застосування запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою до Особа_1 та Особа_2 розглянув 

відповідні матеріали поверхово, допустив порушення норм кримінального 
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процесуального закону, що призвело до негативних наслідків, які фактично 

виявилися у порушенні завдань кримінального судочинства та прав Особа_1 і 

Особа_2, зокрема основоположного права на свободу. Отже, зважаючи на 

характер правопорушень, допущених суддею Федюком О.О., а також на 

наслідки, що настали за результатами вчинених діянь, він повинен бути 

звільнений з посади [112]. Під час розгляду подання Дисциплінарної палати про 

звільнення судді Вища рада правосуддя встановила дотримання законодавчої 

процедури дисциплінарного провадження. Встановлені Другою 

Дисциплінарною палатою факти щодо поведінки судді Федюка О.О. свідчать 

про вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, що є підставою для 

його звільнення відповідно до пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції 

України [113]. Таким чином, вчинення суддею порушення норм кримінально-

процесуального законодавства, що суттєво обмежили свободу громадян, 

визнано несумісним із статусом судді, тому було прийнято рішення про його 

звільнення з посади судді. 

З метою забезпечення захисту конституційних та трудових прав судді 

йому надається право оскаржити рішення Дисциплінарної палати або Вищої 

ради правосуддя в установлений законом спосіб. Рішення Дисциплінарної 

палати може бути оскаржене виключно до Вищої ради правосуддя в строк до 30 

днів з дати його ухвалення. Подання скарги зупиняє виконання рішення. Поряд 

з цим, з дня ухвалення палатою подання про звільнення судді з посади особа 

автоматично відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення Вищою 

радою правосуддя рішення про його звільнення з посади або скасування 

рішення Дисциплінарної палати. Протягом шістдесяти днів з дати надходження 

скарги Вища рада правосуддя приймає рішення по суті вимог. Рішення Ради, в 

тому числі рішення про звільнення судді з посади (незалежно від підстав), може 

бути оскаржено до суду, при цьому законодавець чітко встановив вичерпний 

перелік підстав скасування такого рішення. 

Схожа процедура застосування звільнення як дисциплінарного стягнення 

також має місце при порушенні суддею обов’язку підтвердити законність 
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походження майна. Після відкриття дисциплінарного провадження проти судді 

Дисциплінарна палата направляє вимогу судді підтвердити законність джерел 

походження майна, якщо присутні обставини, які викликають сумнів у 

законності цих джерел. Невиконання цієї вимоги суддею може бути підставою 

ухвалення Дисциплінарною палатою рішення про внесення до Вищої ради 

правосуддя подання про звільнення судді з посади. Додатково відзначимо, факт 

порушення суддею обов’язку підтвердити законність джерела походження 

майна може бути встановлений не тільки в межах дисциплінарного 

провадження щодо судді, але  й судом при розгляді певної справи. 

Одним з міжнародних стандартів у сфері правового статусу суддів є його 

незмінність, що виключає можливість автоматичного звільнення за фактом 

ліквідації чи реорганізації роботодавця – конкретного суду України. Особі 

обов’язково має бути запропонована можливість переведення до іншого суду, 

відповідно незгода з також пропозицією може слугувати підставою звільнення з 

посади. Під час розгляду питання по суті обов’язковою є присутність самого 

судді. Якщо суддя не був належним чином повідомлений про засідання, це є 

окремою підставою скасування рішення Вищої ради правосуддя. Поряд з цим, 

повторна неявка (незалежно від причин) не перешкоджає розгляду питання. У 

процедурному відношенні суддя та його представник мають право надавати 

пояснення щодо своєї поведінки, заявляти клопотання. За результатом 

засідання Вища рада правосуддя приймає вмотивоване рішення. 

Можливість особи реалізувати свою здатність працювати (виконувати 

роботу, надавати послуги, виконувати державні управлінські функції тощо) є її 

правом, тобто особа може реалізовувати це право, а може і не реалізовувати, 

послуговуючись за власним вибором. Відтак цілком логічно, що як у Кодексі 

законів про працю, так і в спеціальному законодавстві передбачена вільна 

можливість індивіда в будь-який момент, незалежно від мотивів, подати заяву 

про звільнення з роботи за власним бажанням. Це право не може бути 

обмежене роботодавцем. Отже, і суддя завжди може подати таку заяву до 

Вищої ради правосуддя. Так як тривалий період виконання суддівських 
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повноважень дає додаткові соціально-правові, фінансові гарантії судді після 

звільнення, законодавець розмежовує поняття «звільнення з посади за власним 

бажанням» та «звільнення у зв’язку з поданням заяви про відставку». 

Перед прийняттям рішення про звільнення судді згідно з поданою ним 

заявою Вища рада правосуддя з’ясовує наявність дійсного волевиявлення судді 

на звільнення, перевіряючи відсутність стороннього впливу на нього або 

примусу на вчинення таких дій. Після підтвердження реальності намірів судді, 

Рада в місячний строк після надходження заяви приймає рішення про 

звільнення судді. До моменту затвердження Радою порядку денного засідання 

суддя може відкликати подану заяву, тоді заява про звільнення залишається без 

розгляду ухвалою доповідача. Після включення питання до порядку денного та 

подання відкликання поданої заяви, залишення її без розгляду оформлюється 

ухвалою Вищої ради правосуддя. 

Непоодинокі випадки, коли подання заяви про звільнення за власним 

бажання чи у зв’язку з відставкою є спробою уникнути суддею дисциплінарної 

відповідності. Адже в тому випадку, коли правовий статус судді відсутній, 

дисциплінарне провадження припиняється. Отже, з метою мінімізації ризику 

таких маніпуляцій законодавець передбачив можливість зупинення на строк до 

дев’яноста днів розгляду питання про звільнення на час розгляду скарги або 

заяви, наслідком якої може бути звільнення судді з посади з підстав порушення 

вимог щодо несумісності, вчинення істотного дисциплінарного проступку, 

грубого чи систематичного нехтування обов’язками, порушення обов’язку 

підтвердити законність джерела походження майна. 

У випадку судового оскарження рішення Вищої ради правосуддя 

звільнення за порушення закону, судові органи, як правило, підтверджують 

правомірність дій Ради. Так, постановою Вищого адміністративного суду від 25 

травня 2017 року по справі 800/124/17 був вирішений по суті спір про 

звернення ОСОБА_1 щодо визнання незаконним та скасування рішення Вищої 

ради правосуддя від 23 лютого 2017 року № 326/0/15-17 про звільнення 

ОСОБА_1 з посади судді у зв’язку з порушенням присяги судді та зобов’язання 
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Вищої ради правосуддя розглянути заяву ОСОБА_1 про звільнення з посади 

судді за власним бажанням. У червні 2014 року до Вищої ради юстиції 

надійшла заява ОСОБА_1, датована 03.04.2014, про звільнення за власним 

бажанням. ОСОБА_1, не будучи у встановленому законом порядку звільненим 

з посади судді України, подав заяви до державного органу іншої країни про 

рекомендування його кандидатом на посаду судді Арбітражного суду 

Республіки Крим та на посаду судді Двадцять першого арбітражного 

апеляційного суду, чим вчинив істотний дисциплінарний проступок. 

Обґрунтовуючи свої вимоги про скасування рішення Вищої ради правосуддя 

від 23.02.2017 року № 326/0/15-17, позивач посилається на те, що держава не 

забезпечила діяльність такого конституційного інституту як Вища рада юстиції 

України з квітня 2014 року по червень 2015 року, чим порушила його особисті 

права бути звільненим за заявою. Суд вважає, що в даному випадку не було 

порушено право позивача на повагу до приватного і сімейного життя та не 

допущено будь-якої дискримінації при реалізації ним своїх прав та свобод 

[114]. З огляду на те, що суд не виявив підстав для скасування спірного рішення 

Вищої ради правосуддя, не підлягає задоволенню і вимога про зобов’язання 

Ради розглянути по суті заяву про звільнення за власним бажанням. 

Надання значних додаткових соціально-економічних благ, збереження 

звання судді, гарантій недоторканності за фактом звільнення за власним 

бажанням суддів, що мають стаж суддівської роботи більше двадцяти років 

(звільненим у відставку суддям), зумовлює наявність підстав припинення такої 

відставки у разі повторного призначення судді на посаду чи ряду інших 

обставин (набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за 

вчинення умисного злочину, припинення громадянства України, набуття 

громадянства іншої держави, визнання особи безвісно відсутньою або 

оголошення померлою). Прийняття рішення про відставку судді є 

компетенцією Вищої ради правосуддя. 
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Логічним завершенням процедури звільнення судді з посади, незалежно 

від конкретної підстави звільнення, є підготовка та видача головою 

відповідного суду наказу про звільнення з посади. 

Проведений нами аналіз конституційних підстав звільнення судді з 

посади, процедур реалізації механізму звільнення засвідчив, що після судової 

реформи 2016 року присутній ряд позитивних зрушень, вдосконалень цього 

процесу, які в цілому сприяють як забезпеченню принципу незалежності 

судової влади, так і дотриманню прав самих суддів. У той же час, нами 

встановлена диференціація обсягу трудових прав суддів при вирішенні питання 

звільнення їх посади в залежності від того, чи є особа суддею Конституційного 

Суду, чи є суддею інших судів України.  

Більший обсяг прав, трудових гарантій суддів Конституційного Суду 

обґрунтовується тим, що: 

1) порушення вимог щодо несумісності, вчинення істотного 

дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування своїми 

обов’язками підтверджується висновком постійної комісії з питань регламенту 

та етики суду, до складу якої входять виключно судді, тоді як до складу Вищої 

ради правосуддя, її Дисциплінарних палат входять також інші особи; 

2) при встановленні факту порушення вимог щодо несумісності суддя 

попереджається про необхідність усунення таких обставин протягом певного 

строку, невиконання цієї вимоги є підставою для звільнення, натомість щодо 

інших суддів механізму попередження не існує; 

3) відсутня класифікація порушення обов’язку підтвердити законність 

джерела походження майна як окремої підстави звільнення з посади; 

4) передбачена можливість відставки з посади судді за наявності стажу 

чотирьох років роботи суддею Конституційного Суду, тоді як іншим суддям 

потрібно мати стаж не менше двадцяти років суддівської роботи [115, с. 65]. 

Звичайно, орган конституційної юрисдикції має власну специфіку 

функціонування, додаткові гарантії захисту від зовнішнього тиску та втручання 

в роботу суддів. У той же час, подібна диференціація обсягу трудових прав 
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різних суддів при вирішенні питання звільнення їх з посади не сприяє єдності 

та збалансованості судової системи України. 

 

2.2 Підстави та процедури припинення повноважень судді 

Специфіка суддівської роботи та певних фактів об’єктивної дійсності 

зумовлює те, що настання окремих обставин є однозначно несумісним з 

продовженням виконання повноважень судді. Причому несумісність цих 

обставин та продовження правового статусу судді має характер імперативної 

норми, не потребує погодження чи іншого волевиявлення сторін трудового 

договору, третіх осіб. Визначальне значення має лише встановлення факту їх 

настання.  

Конституція України класифікує ці обставини як підстави припинення 

повноваження судді та відносить до їх числа наступні елементи: 1) досягнення 

шістдесяти п’яти років; 2) припинення громадянства України або набуття 

громадянства іншої держави; 3) набрання законної сили рішенням суду про 

визнання особи безвісно відсутньою або оголошення померлою, визнання 

недієздатною або обмежено дієздатною; 4) смерть; 5) набрання законної сили 

обвинувальним вироком суду за вчинення особою злочину. Кожна з цих підстав 

має власну природу та специфіку застосування, на чому зупинимося 

детальніше. 

За загальним правилом, реалізація права на працю не передбачає 

граничних вікових обмежень реалізації цього права. Так, стаття 188 КЗпП 

України встановлює лише вимоги до мінімального віку, при досягненні якого 

допускається укладення з особою трудового договору. Поряд з цим, ч. 3 

основного трудового закону передбачає норму про можливість встановлення 

законодавством України вимог щодо віку, рівня освіти, стану здоров’я 

працівника [52]. Таким чином, трудове законодавство передбачає винятки із 

загального правила відсутності граничних вікових обмежень перебування у 

трудових відносинах. Такі винятки встановлені спеціальними законодавчими 
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актами, які регулюють особливості роботи на окремих посадах чи в окремих 

сферах діяльності. 

Наприклад, згідно із статтею 22 Закону України «Про військовий 

обов’язок та військову службу» від 25 березня 1992 року граничний вік 

перебування на військовій службі диференціюється в залежності від 

військового звання особи. Для військовослужбовців рядового, сержантського і 

старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, 

військовослужбовців молодшого офіцерського складу – 45 років; для 

військовослужбовців старшого офіцерського складу: майорів (капітанів 3 

рангу), підполковників (капітанів 2 рангу) – 50 років; полковників (капітанів 1 

рангу) – 55 років; для військовослужбовців вищого офіцерського складу – 60 

років; для військовозобов’язаних та резервістів, які призиваються на військову 

службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та 

військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого 

періоду, – до досягнення граничного віку перебування в запасі та у військовому 

резерві [116]. Відзначимо, що вищезазначені вікові обмеження мають гнучкий 

характер, тобто за певних обставин можуть бути підвищені. Зокрема 

військовослужбовець за поданою заявою може бути залишений на військовій 

службі з перевищенням граничного віку перебування до п’яти років за умови 

високого рівня його професійної підготовки, досвіду практичної роботи на 

займаній посаді, а також позитивного висновку військово-лікарської комісії 

щодо придатності за станом здоров’я до служби. 

Передбачений граничний строк перебування в трудових відносинах і для 

окремих груп службовців органів державної влади та місцевого 

самоврядування. Відповідно до статті 83 Закону України «Про державну 

службу» від 10 грудня 2015 року однією з підстав її припинення є досягнення 

громадянином шістдесятип’ятирічного віку [117]. Стаття 42 Закону України 

«Про дипломатичну службу» від 20 вересня 2001 року встановлює правило, що 

граничний вік перебування на дипломатичній службі становить 65 років. 

Водночас з цього правила є два винятки. По-перше, особа може бути залишена 
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на службі після досягнення граничного віку за рішенням Міністра закордонних 

справ України на посаді радника або консультанта. По-друге, дипломат рангу 

надзвичайного і повноважного посла може перебувати на посадах працівників 

дипломатичної служби після досягнення граничного віку перебування на 

дипломатичній службі за рішенням органу чи посадової особи, які здійснюють 

призначення на відповідні дипломатичні посади [118]. Стаття 18 Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування» передбачає, що 

граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування 

становить шістдесят п’ять років. При цьому знову ж таки ці обмеження не 

поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, які обираються на 

відповідні посади. Також існує можливість за рішенням відповідного голови 

залишити на службі після досягнення граничного віку осіб на посадах радників 

чи консультантів (патронатна служба) на умовах строкового трудового 

договору [119]. В проаналізованих нами прикладах законодавче обмеження 

граничного віку перебування на службі встановлено в межах 45-65 років, 

причому практично завжди присутні окремі винятки із загального правила 

припинення служби по досягненню цього віку. По суті граничний вік 

перебування на службі є своєрідним кваліфікаційним критерієм певних посад, 

пов’язаних з функціями державного управління, забезпечення обороноздатності 

та безпеки країни, захисту прав та свобод її громадян. 

Очевидно, що сфера правосуддя, забезпечення прав індивідів на 

справедливий суд, захист їх інтересів у судовому порядку перебувають серед 

пріоритетів держави. Відтак посилюється увага до особистості судді, 

вживаються заходи по запобіганню потенційного зниження продуктивності та 

ефективності суддівської роботи, в тому числі через фізіологічні процеси 

старіння людського організму. Одним з таких заходів є обмеження граничного 

віку перебування в трудових відносинах і для осіб, які обіймають посади суддів 

в судах України. 

Законодавець диференційовано підійшов до визначення величини цього 

віку в залежності від виду суду, посаду в якому обіймає суддя. Для суддів 
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Конституційного Суду України граничний вік визначено на рівні 70 років, для 

суддів інших судів України – на рівні 65 років. У цілому підтримуємо таку 

диференціацію. В пропорційному відношенні на суддів Конституційного Суду 

припадає значно менша кількість справ у порівнянні з суддями інших судів. У 

той же час, специфіка цих суддів полягає в більшій мірі не у вирішенні спорів 

між фізичними та юридичними особами, а в аналізі та тлумаченні норм 

законодавства, формуванні роз’яснень та висновків, які в силу свого 

загальнообов’язкового характеру фактично набувають ознак джерел права. 

Тому в даному випадку ключовим фактором ефективності роботи є насамперед 

тривалий життєвий та професійний досвід, здійснення теоретичних розробок у 

сфері філософсько-правових наук, що набувається лише з роками професійної 

роботи. 

На відміну від інших сфер діяльності, правило встановлення граничного 

віку перебування на посаді судді носить більш жорсткий та безальтернативний 

характер. Це проявляється в тому, що: 

1) відсутня будь-яка можливість залишення особи на посаді судді після  

досягнення нею граничного віку; 

2) повноваження судді припиняються з наступного дня після досягнення 

ним граничного віку; 

3) суддя не може здійснювати правосуддя з наступного дня після 

досягнення ним граничного віку. 

З метою створення умов для заповнення вакансій, забезпечення належної 

кількості працюючих суддів в конкретному суді така підстава припинення 

повноважень суддів як досягнення певного віку кореспондується з службовим 

обов’язком особи, яка займає адміністративну посаду голов відповідного суду, 

інформувати компетентні органи (Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну 

комісію суддів України, Державну судову адміністрацію) про майбутню 

наявність такої підстави не пізніше як за місяць до досягнення суддею 

шістдесяти п’яти років з додаванням до такого повідомлення документів, що 

підтверджують вік судді. 
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Здійснення судової влади є однією з складових функціонування держави 

як самостійного та незалежного суб’єкта міжнародного права. Відповідно, до 

осіб, які обіймають посади суддів України, висувається вимога наявності 

постійного та безперервного правового зв’язку з Україною – громадянства 

держави, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов’язках. Відтак 

припинення цього зв’язку робить неможливим подальше продовження 

виконання суддівських повноважень. 

Згідно із статтями 17-19 Закону України «Про громадянство України» від 

18 січня 2001 року підставами припинення громадянства України визнається 

вихід з громадянства, втрата громадянства, а також підстави, передбачені 

міжнародними договорами України. Громадянин України, який постійно 

проживає за кордоном, може вийти з громадянства України за його 

клопотанням з наступним набуттям громадянства іншої держави. Поряд з цим, 

у даній процедурі присутній один виняток, який не допускає вихід з 

громадянства: повідомлення відповідній особі в Україні про підозру у вчиненні 

кримінального правопорушення, або стосовно якої в Україні є обвинувальний 

вирок суду, що набрав законної сили і підлягає виконанню. Щодо втрати 

громадянства, то його підставами законодавець визначив добровільне набуття 

громадянства іншої держави; набуття особою громадянства внаслідок обману, 

свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів; 

добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповідно до 

законодавства цієї держави не є військовим обов’язком чи альтернативною 

(невійськовою) службою [120]. При цьому добровільним набуттям 

громадянства визнаються лише ті факти його отримання, які пов’язані з 

активним волевиявленням індивіда, тобто з його звертанням з відповідною 

заявою чи клопотанням до компетентного органу іноземної держави. 

Припинення громадянства України оформляється Указом Президента України, 

датою припинення є дата видання відповідного Указу. 

Таким чином, припинення громадянства України пов’язане з виданням 

індивідуального акта державним органом України, що значно спрощує процес 
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з’ясування та ідентифікації цього юридичного факту. Відтак повноваження 

судді припиняються з дня видання відповідного указу глави держави. 

Натомість набагато складніша ситуація з набуттям громадянства інших держав, 

що також є підставою припинення правового статусу судді. Набуття такого 

громадянства оформляється розпорядчими актами іноземних владних 

інституцій, які не часто підлягають офіційному оприлюдненню, тому з’ясувати 

подібні юридичні факти досить важко, до того ж деякі країни (наприклад, 

Румунія, Ізраїль, Угорщина) навіть на запит державних органів інших держав 

не видають довідок про подвійне громадянство. 

Недоліки законодавства України, зокрема недосконалість механізму 

отримання інформації державними органами про прийняття громадянами 

України іноземного громадянства (підданства), відсутність законодавчого 

обов’язку індивіда повідомляти владу про набуття іноземного громадянства, 

зумовили фактичну наявність у значної частки населення України, окрім 

українського, також громадянства інших країн. Тому проблема подвійного 

громадянства досягла загальнодержавних масштабів, до того ж актуалізувалася 

в контексті міжнародної політики та національної безпеки, адже деякі іноземні 

держави стимулюють отримання власного громадянства громадянами України 

з метою подальшого використання даного фактору як геополітичного чинника, 

важеля впливу в міждержавних відносинах. 

Як зазначав один із розробників Конституції України А.Д. Бутейко, для 

введення єдиного громадянства було кілька підстав. По-перше, після розпаду 

СРСР і під час численних збройних конфліктів у колишніх його республіках 

з’явилися тисячі біженців, водночас стрімко зростала організована злочинність, 

тож такий емігрантський потік в Україну був небажаним. По-друге, економіка 

швидко занепадала і забезпечувати соціальні стандарти, визначені у 

законодавстві, ставало дедалі важче навіть для власних громадян, тому масово 

надавати українське громадянство колишнім співвітчизникам із колишніх 

радянських республік було недоцільним. Нарешті, автори Основного Закону 

керувалися ще й завданням уберегти українську націю від «розмивання» через 
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прийняття в громадянство осіб некорінного етносу [121]. Натомість сучасні 

реалії на перше місце обґрунтування заборони подвійного громадянства 

виводять дещо інші акценти. Як справедливо відмічає Д.М. Бєлов, на сьогодні 

Європа та світ на прикладі сепаратистських тенденцій на сході України й 

існування біпатридів у Криму зрозуміли, чим саме недостатньо чітке 

врегулювання цього питання на національному та міжнародному рівнях може 

обернутися для однієї держави зокрема та для цілого світу загалом. Вчасне 

зупинення відцентрових тенденцій, заборона існування, боротьба з подвійним 

громадянством – це запорука мирного співіснування в світі, неможливість 

впливу сусідніх держав на територію та населення держави, на якій 

проживають громадяни, що мають правовий зв’язок з декількома державами 

[122]. Додатково слід зауважити, що фактор наявності іноземного громадянства 

може бути загрозою незалежності, об’єктивності, справедливості судді, 

важелем впливу іноземної держави на суддю при розгляді ним судових спорів 

(наприклад, погроза повідомлення офіційних українських державних органів 

про набуття іноземного громадянства, що означатиме припинення суддівських 

повноважень). 

Відзначимо, що недосконалість діючого українського законодавства в 

частині правового закріплення заборони подвійного громадянства, зокрема в 

частині можливості втрати громадянства України лише після добровільного, за 

поданою заявою набуття іноземного громадянства, зумовили необхідність 

уточнень та розширення цих підстав у контексті припинення правового статусу 

судді. Так, ч. 2 ст. 121 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 

червня 2016 року передбачає, що набуттям громадянства іншої держави для 

цілей цієї статті визнається: 

1) отримання суддею статусу громадянина іншої держави в результаті 

дій, вчинених таким суддею або від його імені за його дорученням, або за його 

згодою для створення відповідних правових наслідків; 

2) у разі, якщо суддею отриманий статус громадянина іншої держави в 

силу закону або іншим чином без його згоди, – невчинення суддею дій для 
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позбавлення статусу громадянина іншої держави протягом десяти днів з дня, 

коли судді стало відомо про отримання такого статусу [83]. 

Подібне формулювання норми Закону розширює підстави припинення 

правового статусу судді, окрім активних дій щодо набуття іноземного 

громадянства, включає також бездіяльність, яка проявляється у невчиненні дій, 

спрямованих на позбавлення набутого громадянства іншої країни. 

Як ми вже зазначали, встановлення факту набуття іноземного 

громадянства є досить складним процесом, відтак між набуттям цього 

громадянства та встановленням офіційними державними органами України 

може пройти досить багато часу. Тому не зовсім однозначним є формулювання 

Закону про припинення повноважень судді з дати набуття громадянства 

іноземної держави. Адже в такому разі постає питання легітимності судових 

рішень, прийнятих суддею, що мав іноземне громадянства, юридичний факт 

наявності якого був встановлений вже після прийняття рішення у судовій 

справі. 

Сторони трудових відносин можуть брати в них участь до тих пір, поки 

одна з них не припинила своє існування. У випадку працівника мова йде про 

смерть індивіда як повну зупинку всіх фізіологічних процесів в тканинах та 

клітинах людського організму. Попри очевидну та зрозумілу неможливість 

подальшої праці у випадку смерті особи, діючий трудовий закон не містить 

правового регулювання припинення трудових відносин сторін в даній ситуації. 

Серед підстав розірвання трудового договору відповідний юридичний факт не 

значиться, тому кадрові служби роботодавців виходом з такої законодавчої 

прогалини вбачають видання наказу керівника підприємства про припинення 

трудового договору у зв’язку зі смертю особи. Датою припинення трудового 

договору є дата смерті працівника. 

Дещо інша ситуація присутня в спеціальному законодавстві, що регулює 

трудові відносини за участі професійних суддів: смерть судді є окремою 

підставою припинення його повноважень. Про наявність цієї підстави голова 

суду, в якому суддя обіймав посаду, повідомляє Вищу раду правосуддя, Вищу 
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кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію 

України. Звичайно, повідомлення голови суду має бути обґрунтованим та 

аргументованим, тобто до нього мають бути додані документи, які 

підтверджують факт смерті. Подібні документи видаються в порядку та на 

умовах, визначених Законом України «Про державну реєстрацію актів 

цивільного стану» від 01 липня 2010 року. 

Згідно із статтями 9, 17 вищезгаданого Закону державна реєстрація актів 

цивільного стану проводиться, в тому числі, з метою офіційного визнання і 

підтвердження державою фактів смерті фізичної особи шляхом складення 

актових записів цивільного стану, що є безспірним доказом фактів, реєстрація 

яких посвідчується, до спростування його в судовому порядку. Державна 

реєстрація смерті проводиться органом державної реєстрації актів цивільного 

стану на підставі документа встановленої форми про смерть, виданого закладом 

охорони здоров’я або судово-медичною установою, або рішення суду про 

встановлення факту смерті особи в певний час, або про оголошення її 

померлою. Заява про державну реєстрацію смерті подається не пізніше трьох 

днів з дня настання смерті або виявлення трупа, а в разі, якщо неможливо 

одержати документ закладу охорони здоров’я або судово-медичної установи, –  

не пізніше п’яти днів [123]. Факт настання смерті підтверджується свідоцтвом, 

що видається відповідними територіальними органами державної реєстрації 

актів цивільного стану. Отже, копію саме цього свідоцтва голова суду має 

долучити до повідомлення про смерть судді. Так як роботодавець не є 

суб’єктом подання заяви про державну реєстрацію смерті, то з процедурної 

точки зору механізм отримання ним копії цього свідоцтва включає 

контактування з родичами особи, яка обіймала посаду судді, іншими 

державними органами з метою з’ясування самого факту смерті, а також 

отримання відповідних підтверджуючих документів її настання. 

Дещо схожим з припиненням повноважень судді у зв’язку з його смертю 

є механізм припинення правового статусу судді у зв’язку з визнанням судді 

безвісти відсутнім чи оголошенням його померлим. Правові підстави визнання 
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особи безвісти відсутньою, оголошення її померлою визначаються цивільним 

законодавством України. Так, статті 43, 46 Цивільного кодексу передбачають, 

що фізична особа може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо 

протягом одного року в місці її постійного проживання немає відомостей про 

місце її перебування. Стосовно оголошення судом фізичної особи померлою, то 

даний юридичний факт може бути в тому випадку, якщо відсутні відомості про 

місце перебування індивіда протягом трьох років. За деяких ситуацій цей строк 

може бути меншим. Якщо особа пропала безвісти за обставин, що загрожували 

їй смертю або дають підставу припускати загибель від певного нещасного 

випадку, – протягом шести місяців; за можливості вважати фізичну особу 

загиблою від певного нещасного випадку або інших обставин внаслідок 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру – протягом 

одного місяця після завершення роботи спеціальної комісії, утвореної внаслідок 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; якщо особа 

пропала безвісти у зв’язку з воєнними діями – після спливу двох років від дня 

закінчення воєнних дій [124]. Встановлення юридичних фактів визнання особи 

безвісти відсутньою, оголошення її померлою віднесено до компетенції судів 

загальної юрисдикції. 

З процесуальної точки зору судовий процес з подібних справ віднесено до 

окремого провадження. Згідно із статтями 246, 247, 249 Цивільного 

процесуального кодексу України заява про визнання фізичної особи безвісно 

відсутньою або оголошення її померлою подається до суду за місцем 

проживання заявника або за останнім відомим місцем проживання 

(перебування) фізичної особи, місцеперебування якої невідоме, або за 

місцезнаходженням її майна. В цій заяві обов’язково повинно бути зазначено 

наступне: для якої мети необхідно заявникові визнати фізичну особу безвісно 

відсутньою або оголосити її померлою; обставини, що підтверджують безвісну 

відсутність фізичної особи, або обставини, що загрожували смертю фізичній 

особі, яка пропала безвісти, або обставини, що дають підставу припускати її 

загибель від певного нещасного випадку. Суд розглядає справу за участю 
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заявника, свідків, зазначених у заяві, та осіб, яких сам суд визнає за потрібне 

допитати, і ухвалює рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою 

або про оголошення її померлою [125]. Отже, процесуальним результатом 

розгляду справи про визнання особи безвісти відсутньою, оголошення її 

померлою є рішення суду. Відзначимо, що в контексті припинення 

повноважень судді визначальне значення має не сам факт ухвалення судового 

рішення, а винятково набрання цим рішенням законної сили, лише дана 

обставина є підставою припинення правового статусу судді, відповідно, саме з 

цієї дати суддівські повноваження і припиняються. 

Суддівська робота є інтелектуальною, розумовою діяльністю індивіда, 

вона передбачає необхідність системного дослідження, аналізу, порівняння 

різноманітних юридичних фактів, прийняття на підставі власного розсуду 

юридично значимих рішень по справах. Судовий розсуд, зазначає М.А. 

Кравчук, є необхідним засобом судового правозастосування, за допомогою 

якого судові органи досягають відповідних результатів. Явище судового 

розсуду зводиться не лише до практичного застосування готових знань 

юридичних норм, принципів права, а й містить світоглядні цінності у формі 

особистих переконань, уявлень і намірів судді [126]. Таким чином, належне 

здійснення правосуддя є можливим лише тоді, коли суддя усвідомлює значення 

своїх дій та може ними керувати, тобто володіє повною цивільною 

дієздатністю.  

Різноманітні життєві ситуації, психічно-фізіологічні, фізичні особливості 

людського організму можуть обмежити здатність індивіда до усвідомлення та 

керування своїми діями, що є неприпустимим для посади судді. Поряд з цим, 

юридично значимим фактом є констатація цих обмежень у судовому порядку, 

визнання громадянина обмежено дієздатним або недієздатним. Відповідно до 

статей 36, 39 Цивільного кодексу України суд може обмежити цивільну 

дієздатність фізичної особи, якщо вона: 1) страждає на психічний розлад, який 

істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) 

керувати ними; 2) зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, 
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токсичними речовинами, азартними іграми тощо і тим ставить себе чи свою 

сім’ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов’язана утримувати, у 

скрутне матеріальне становище. Стосовно визнання індивіда недієздатним, то 

це можливо в тому разі, якщо він внаслідок хронічного, стійкого психічного 

розладу не здатний усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними 

[124]. Як і у випадку із визнанням особи безвісти відсутньою або оголошення її 

померлою, судові справи про визнання особи обмеженою дієздатною чи 

недієздатною розглядаються в порядку окремого провадження цивільного 

судочинства судами загальної юрисдикції України. 

Заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи чи визнання її 

недієздатною подається до суду за місцем проживання цієї особи, а якщо вона 

перебуває на лікуванні у наркологічному або психіатричному закладі, – за 

місцезнаходженням цього закладу. Суд розглядає справу за участю заявника та 

представника органу опіки та піклування. Питання про виклик фізичної особи, 

щодо якої розглядається справа про визнання її недієздатною, вирішується в 

кожному випадку судом з урахуванням стану її здоров’я. За результатом 

розгляду справи суд приймає рішення (статті 236, 240-241 ЦПК України) [125]. 

Набрання таким рішенням законної сили щодо судді є днем припинення його 

повноважень на посаді судді.  

Цивільно-процесуальне законодавство покладає на суд обов’язок після  

набрання законної сили рішенням про оголошення фізичної особи померлою 

надіслати рішення відповідному органу державної реєстрації актів цивільного 

стану для реєстрації смерті фізичної особи, а також до нотаріуса за місцем 

відкриття спадщини, а в населеному пункті, де немає нотаріуса, – відповідному 

органу місцевого самоврядування для вжиття заходів щодо охорони спадкового 

майна; після визнання особи обмежено дієздатною чи недієздатною – надіслати 

копію рішення суду органу опіки та піклування, органам ведення Державного 

реєстру виборців за місцем проживання фізичної особи. В даному контексті 

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» 2016 року містить спеціальну 

норму, яка передбачає додатковий обов’язок для суду, який ухвалив рішення 
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про визнання особи, яка є суддею, безвісно відсутньою або оголошення її 

померлою, визнання недієздатною або обмежено дієздатною. Цей обов’язок 

полягає в негайному інформуванні про факт ухвалення подібного рішення 

Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та 

Державну судову адміністрацію України. Використання законодавцем терміна 

«негайно», на нашу думку, означає обов’язок суду проінформувати вищезгадані 

органи ще до набрання рішенням законної сили. Відтак в процедурному 

відношенні факт інформування передує юридичному факту набрання рішенням 

законної сили та, відповідно, припинення повноважень судді. 

Досліджуючи питання підстав звільнення судді з посади, ми вже детально 

зупинялися на такій з них як вчинення істотного дисциплінарного проступку, 

грубого, систематичного нехтування службовими обов’язками, несумісних з 

посадою судді. На відміну від даної ситуації, де встановлення наявності чи 

відсутності складу дисциплінарного проступку віднесено до компетенції Вищої 

ради правосуддя, у разі вчинення суддею злочину, відповідну правову 

кваліфікацію діяння судді здійснює суд загальної юрисдикції. Саме від цієї 

кваліфікації буде залежати, припиняться чи не припиняться повноваження 

судді. 

Згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України 

(статті 369, 373 КПК України) судове рішення, у якому суд вирішує 

обвинувачення по суті, викладається у формі виправдувального чи 

обвинувального вироку. Виправдувальний вирок ухвалюється у разі, якщо: 1) 

не доведено, що вчинено кримінальне правопорушення, в якому 

обвинувачується особа; 2) не доведено, що кримінальне правопорушення 

вчинене обвинуваченим; 3) не доведено, що в діянні обвинуваченого є склад 

кримінального правопорушення; 4) при встановленні судом підстав для 

закриття кримінального провадження, передбачених пунктами 1 та 2 частини 

першої статті 284 цього Кодексу. Обвинувальний вирок ухвалюється за умови 

доведення у ході судового розгляду винуватості особи у вчиненні 

кримінального правопорушення та містить інформацію про міру покарання, 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1479417716356478#n2539
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1479417716356478#n2540
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1479417716356478#n2540
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звільнення від покарання чи від його відбування у випадках, передбачених 

Кримінальним кодексом України, застосування інших заходів, передбачених 

законодавством [127]. Ухвалення судом виправдувального вироку не має 

жодних юридичних наслідків для правового статусу судді. Постановлення ж 

обвинувального вироку є підставою припинення повноважень судді з дати 

набрання чинності таким вироком. При цьому немає значення, за який саме 

злочин було притягнуто до кримінальної відповідальності суддю, ним може 

бути будь-який із складів злочинів, передбачених особливою частиною 

Кримінального кодексу України. 

За загальним правилом, копія вироку негайно після його проголошення 

вручається обвинуваченому, прокурору та представнику юридичної особи, 

щодо якої здійснюється провадження; учаснику судового провадження, який не 

був присутній на судовому засіданні, копія вироку надсилається поштою. 

Поряд з цим, у контексті засудження окремої категорії осіб, зокрема 

професійного судді, передбачена додаткова необхідність повідомлення органів 

та службових осіб, які їх обрали, призначили чи відповідають за заміщення 

їхніх посад. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» 2016 року містить 

примітку про «негайність» такого повідомлення, тобто інформування має 

здійснитися в максимально можливі короткі строки. До числа органів, які 

інформуються, відноситься Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна 

комісію суддів України та Державна судова адміністрація України. Так як судді 

призначаються Указом Президента України, на нашу думку, на виконання 

вимог КПК України цей орган також повинен бути повідомлений про факт 

ухвалення обвинувального вироку проти судді. 

Додатково відзначимо, що така підстава припинення трудового договору 

як ухвалення обвинувального вироку суду та набрання ним законної сили 

передбачена і загальним трудовим правом, хоча і з певними особливостями. 

Згідно з пунктом 7 статті 36 КЗпП України однією з підстав припинення 

трудового договору визначено набрання законної сили вироком суду, яким 

працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання з 
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випробуванням) до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає 

можливість продовження даної роботи [52]. Як бачимо, по відношенню до 

суддів спеціальна норма Закону має більш жорсткий та безальтернативний 

характер. Навіть якщо обвинувальний вирок не буде пов’язаний з позбавленням 

волі чи іншими обставинами, що виключають можливість продовження роботи, 

суддівські повноваження в імперативному порядку припиняються. 

Згадані нами ситуації досягнення суддею шістдесяти п’яти років, 

припинення громадянства України чи набуття громадянства іншої держави, 

набрання законної сили рішенням суду про визнання судді безвісти відсутнім, 

оголошення померлим, визнання обмежено дієздатним чи недієздатним, смерті, 

набрання законної сили обвинувального вироку суду щодо судді за вчинення 

злочину стосуються всіх професійних суддів, тобто як суддів Конституційного 

Суду України, так і суддів інших судів. Поряд з цим, строковість виконання 

повноважень суддями органу конституційної юрисдикції зумовила наявність 

для них додаткової підстави припинення правового статусу судді – це 

закінчення строку повноважень. Повноваження судді Конституційного Суду 

припиняються з наступного дня після закінчення дев’ятирічного терміну 

перебування на посаді; відповідно, з цієї дати правосуддя здійснювати він не 

може. 

Логічним наслідком припинення повноважень судді є припинення 

трудових відносин між ним як працівником та судом як роботодавцем. З даного 

приводу голова суду як уповноважена особа роботодавця видає відповідний 

розпорядчий акт – наказ про припинення трудових відносин (припинення 

трудового договору) з суддею на підставі певної, визначеної законом 

обставини. Проводиться грошовий розрахунок з суддею, видається трудова 

книжка. 

На основі вищезазначеного виокремлюємо наступні процедури, які мають 

місце в процесі припинення трудових відносин з суддею у зв’язку з настанням 

законодавчих підстав припинення повноважень судді: 
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1) настання певного юридичного факту – підстави припинення 

правового статусу судді (досягнення суддею шістдесяти п’яти (сімдесяти) 

років, припинення громадянства України чи набуття громадянства іншої 

держави, набрання законної сили рішенням суду про визнання судді безвісти 

відсутнім, оголошення померлим, визнання обмежено дієздатним чи 

недієздатним, смерть, набрання законної сили обвинувального вироку суду 

щодо судді за вчинення злочину, закінчення строку повноважень); 

2) припинення повноважень судді (співпадає з днем припинення 

громадянства України чи набуття громадянства іншої держави, набрання 

законної сили рішенням суду про визнання судді безвісти відсутнім, 

оголошення померлим, визнання обмежено дієздатним чи недієздатним, 

смерть, набрання законної сили обвинувального вироку суду щодо судді за 

вчинення злочину, настає наступного дня після досягнення суддею шістдесяти 

п’яти (сімдесяти) років, закінчення строку повноважень); 

3) повідомлення про настання юридичного факту – підстави припинення 

правового статусу судді Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України, Державної судової адміністрації України; 

4) видання наказу головою суду про припинення трудових відносин 

(припинення трудового договору) з суддею, проведення грошового розрахунку, 

видача трудової книжки [128, c. 45]. 

Звичайно, в певній мірі запропонована нами класифікація має умовний 

характер, не може бути в повній мірі застосована до окремих підстав 

припинення повноважень судді. Наприклад, голова суду інформує компетентні 

органи про досягнення суддею 65 років до настання цього юридичного факту; у 

випадку припинення громадянства України чи набуття громадянства іншої 

держави таке інформування взагалі не здійснюється. У той же час, структура 

зазначеної класифікації цілісно відображає та поєднує настання певних 

обставин об’єктивності дійсності та відповідне реагування на них роботодавця 

й інших суб’єктів судової системи України. 
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2.3 Юридичні гарантії при звільненні та припиненні повноважень 

судді в Україні 

Практичне здійснення особою права на працю сприяє реалізації 

соціального та творчого потенціалу індивіда, є однією з можливостей заробляти 

на життя, забезпечувати належний життєвий рівень собі та своїм близьким. 

Відповідно, припинення трудового договору містить потенційний ризик втрати 

заробітку, погіршення соціально-економічних умов життя людини. Звичайно, 

трудові відносини базуються на вільному волевиявленні сторін, в тому числі на 

припиненні виконання працівником трудових обов’язків. У той же час, з метою 

зменшення ймовірності незаконного звільнення, додаткового захисту окремих 

професійних та соціальних груп від достроково припинення трудового 

договору держава створює систему юридичних гарантій працівника при 

звільненні з роботи. 

Загалом, термін «гарантія» походить від французького «garantie», що 

буквальному перекладі означає забезпечення, запоруку чогось кимось. В 

енциклопедично-довідковій літературі дана категорія трактується як уся 

сукупність об’єктивних і суб’єктивних чинників, спрямованих на практичну 

реалізацію прав та свобод, на усунення можливих перешкод їх повного або 

належного здійснення [129, с. 555]; порука в чомусь, забезпечення чого-небудь 

[130, с. 173]; умови, що забезпечують успіх чого-небудь [131, c. 29]. З 

викладеного видно, що гарантія – це все те, що робить можливим, реальним 

щось, надає упевненість у чомусь. У зв’язку з цим гарантія дуже часто 

визначається за допомогою терміна «забезпечення», тобто надання чогось у 

необхідній кількості [132, с. 76]. Таким чином, гарантія визначається в якості 

певних умов, засобів, способів, які забезпечують здійснення, функціонування 

чого-небудь в різних сферах життєдіяльності людини.  

Поняття «гарантія» може мати різне змістовне навантаження в залежності 

від сфери застосування: економіки, політики, ідеології, права, духовної, 

організаційної, соціальної сфер. В.Д. Перевалов до економіко-правових 

гарантій відносить свободу економічної діяльності, визнання та однаковий 
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захист різних форм власності; до політико-правових – механізм народовладдя, 

поділ влади, плюралізм; до соціально-правових – загальнодоступність освіти, 

заборону розпалення міжнаціональної, релігійної ворожнечі; до правових – 

незалежне правосуддя, розвинуте законодавство, можливість отримання 

кваліфікованої (в деяких випадках – безкоштовної) юридичної допомоги [133, 

с. 548-549]. А.С. Мордовець до матеріальних гарантій відносить свободу 

економічної діяльності, вільну конкуренцію, соціальне партнерство, єдність 

економічного простору, вільний рух товарів; до духовних – свободу творчості, 

розвиток культурного рівня, ідеологічне розмаїття тощо [134, с. 172-173]. 

Попри можливість існуванні різних видів гарантій у контексті різних видів 

діяльності, центральне місце посідають саме правові або юридичні гарантії, які 

є формально вираженим, нормативно закріпленим волевиявленням держави, 

спрямованим на забезпечення здійснення прав юридичних та фізичних осіб, 

функціонування певних явищ об’єктивної дійсності. 

У зв’язку з цим у науковій літературі також присутнє виділення загальних 

або загальносуспільних гарантій (ідеологічних, духовних, соціальних, 

політичних, ідеологічних, духовних) та спеціальних (юридичних або правових). 

Звичайно, в рамках різноманітних фахових досліджень такі класифікації 

можуть мати місце, проте вважаємо за потрібне зробити наголос на дещо 

іншому. На нашу думку, юридичні гарантії в більшій мірі є формою, а не видом 

гарантій. Тобто і соціально-економічні, і громадянські, і політичні та інші 

гарантії можуть отримати державну підтримку та визнання та, відповідно, 

набути статусу правових гарантій, в протилежному випадку вони залишаться 

деклараціями, позбавленими підтримки держави. 

Отже, повністю погоджуємося з В.М. Андріївим у тому, що інші види 

загальносуспільних гарантій відіграють роль матеріального змісту юридичних 

гарантій, які їх закріплюють в нормативних приписах. На думку вченого, 

юридичні гарантії – це система визначених у нормах права форм, умов, засобів 

та способів, покликаних забезпечити безперешкодну реалізацію, охорону й 

захист прав, свобод та законних інтересів учасників суспільних відносин [135, 
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c. 15-16]. Дійсно, без правового закріплення будь-яка гарантія по суті 

залишається побажанням, яке неможливо реалізувати  на практиці. 

Відзначимо, що трактування змісту юридичних гарантій через призму 

прав, свобод та законних інтересів індивідів є найпоширенішим підходом серед 

науковців, які досліджують дану тематику. Загалом, це цілком логічно, адже 

навіть на найвищому законодавчому рівні визначено, що головним обов’язком 

держави є утвердження прав і свобод людини. Ці права та свободи, їх гарантії 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Поряд з цим, 

проголошення особистих прав і свобод людини та громадянина, зауважує              

Є.В. Білозьоров, є важливою, але не єдиною ознакою правопорядку у 

суспільстві. Необхідно створити відповідні умови для реалізації прав і свобод, 

що повинні забезпечуватися надійною системою їхніх гарантій [136, c. 27]. 

Актуальним дане зауваження залишається протягом всього періоду 

незалежності України, оскільки  неможливість повної реалізації значної 

частини конституційних прав людини зумовлена, в тому числі, і слабким та 

недосконалим механізмом гарантування здійснення цих прав на практиці, а 

також неоднаковим змістом, що вкладається законодавцем, різними 

науковцями в дану категорію. 

Ґрунтуючись на етимологічному значенні слова «гарантія» та існуючих 

наукових позиціях, О.Л. Петрик у власному дисертаційному дослідженні 

гарантії прав і свобод людини визначає як сукупність, способів, засобів та 

процедур, що забезпечують здійснення людиною своїх прав, свобод та 

законних інтересів [137, с. 41]. М.М. Гуренко-Вайцман висловлює схоже 

розуміння в у власних працях. Науковець трактує зазначену категорію як 

систему норм, принципів, умов і вимог, які у своїй сукупності забезпечують 

дотримання прав, свобод і законних інтересів [138, с. 124; 139, с. 90]. Також в 

правничій літературі юридичні гарантії визначаються як передбачені законом 

спеціальні засоби практичного забезпечення прав та свобод людини і 

громадянина [140, с. 40]; правові та організаційно-правові засоби і способи, за 

допомогою яких забезпечується реалізація та всебічна охорона суб’єктивних 
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прав [141, с. 34]; законодавчо закріплені засоби та способи охорони 

суб’єктивних прав громадян та організацій, способи їхньої реалізації, а також 

засоби забезпечення законності та охорони правопорядку, інтересів 

особистості, суспільства та держави [142, с. 58]; правові процедури реалізації 

гарантій, право знати свої права та обов’язки, право на юридичну допомогу, на 

судовий захист, на оскарження в суді рішень суб’єктів, наділених публічними 

повноваженнями, на відшкодування за рахунок держави матеріальної та 

моральної шкоди, завданої їм незаконними рішеннями, діяльністю чи 

бездіяльністю, встановлення юридичної відповідальності за порушення або 

обмеження прав людини [143, c. 85]. 

Таким чином, юридичні гарантії потрібно розглядати як певні права і 

свободи фізичних та юридичних осіб, діяльність держави, органів місцевого 

самоврядування, третіх осіб по створенню умов для реалізації цих прав, 

припинення порушення цих прав та запобігання таких фактів у майбутньому. 

Юридичні гарантії присутні в усіх аспектах життєдіяльності індивіда, в тому 

числі у сфері праці та трудових відносин. Стаття 43 Конституції України 

встановлює, що держава створює умови для повного здійснення громадянами 

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

діяльності, надає кожному право на належні, безпечні і здорові умови праці, на 

заробітну плату, не нижчу від визначеної законом, своєчасне її отримання, 

гарантує захист від незаконного звільнення тощо [69]. Хоча норми Конституції 

і є нормами прямої дії, проте ефективність їх застосування на практиці напряму 

пов’язана з деталізацією механізму виконання в законах та підзаконних 

нормативних актах. Ключовий закон у сфері трудових відносин – Кодекс 

законів по працю – в цілому розвиває ідею забезпечення державних гарантій 

трудових прав. Поряд з цим, застарілість правового акта як з точки зору 

юридичних конструкції, структурної побудови, так і змістовного наповнення не 

в повній мірі відповідає потребам часу. Окрім відсутності самого нормативного 

визначення поняття «гарантії», розділ 8 Кодексу «Гарантії та компенсації» 

стосується в основному питань збереження робочого місця при відсутності на 
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роботі з поважних причин, матеріально-грошових гарантій, обмежень 

відрахувань із заробітної плати. Таке трактування гарантій є дуже вузьким, не 

відповідає ні фактичному стану справ, ні науковим напрацювання фахівців у 

сфері трудового права. 

Так, В.С. Пересунько, здійснюючи дисертаційне дослідження юридичних 

гарантій при укладенні трудового договору, надає визначення гарантіям у 

трудовому праві як передбаченим правовими нормами правилам, які 

гарантують права осіб у процесі виникнення, існування, зміни та припинення 

трудового правовідношення [144, с. 180]. Л.Д. Воєводін визначає досліджуване 

поняття як правові (головним чином норми права) та організаційно-правові (в 

основному діяльність, яка має правове значення) засоби та способи, за 

допомогою яких у суспільстві забезпечуються вступ у трудові правовідносини, 

безперешкодна реалізація, охорона і відновлення (у випадку порушення) 

трудових прав, наданих працівникам законодавством [145, c. 113].                         

К.П. Уржинський відстоює точку зору, згідно з якою правовими гарантіями 

права на працю слід є передбачені законодавством засоби, діяльність трудових 

колективів, державних та громадських органів, які сприяють безперешкодному 

здійсненню цього права, досягненню максимально можливих позитивних 

результатів на основі законності [146, с. 22]. О.А. Антон наполягає на 

необхідності визнання юридичними гарантіями в трудовому праві системи 

правових норм, передбачених трудовим законодавством, які встановлюють 

вимогу певної поведінки суб’єктів трудових правовідносин (шляхом 

встановлення прав і обов’язків), забезпечуються санкціями і спрямовані на 

безперешкодну реалізацію та захист трудових прав [147, с. 189]. А.О. Собакар 

визначає трудові гарантії як реальну можливість працівника користуватися 

певних соціальним благом, яке закріплене трудовим законодавством, 

безперешкодно реалізовувати свої права, а також як діяльність державних 

органів, громадських організацій та їх посадових осіб по реалізації трудових 

прав [148, с. 148-149]. 
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На прикладі існуючих у науковій літературі визначень юридичних 

гарантій у трудовому праві прослідковується певна закономірність. Вона 

полягає в тому, що авторські дефініції є вільним та вибірковим поєднанням 

сфери застосування (виникнення, існування, зміна, припинення трудових 

відносин), механізму гарантії трудових прав (реалізація, захист, охорона цих 

прав) та переліку органів, які забезпечують здійснення цих гарантій (органи 

державної влади та місцевого самоврядування, профспілки, трудові колективи, 

громадські організації, інші суб’єкти). Відповідно, найбільш повним, на наш 

погляд, буде наступне визначення поняття юридичних гарантій у трудовому 

праві: «Це передбачені законодавством засоби, способи та умови реалізації 

права на працю, механізм дії яких включає діяльність органів державної влади 

та місцевого самоврядування, працівників, роботодавців, профспілок, трудових 

колективів, громадських організацій, судів, інших суб’єктів, спрямовану на 

реалізацію, захист, охорону цього права в процесі виникнення, існування, 

зміни, припинення трудових правовідносин». Відзначимо, що логічність цієї 

дефініції прослідковується і в розрізі існуючих у науці трудового права 

класифікацій юридичних гарантій трудових прав працівників. 

О.А. Ситницька в системі юридичних гарантій права на працю 

виокремлює наступні з них: конституційні, міжнародні та галузеві (критерій – 

юридична сила); універсальні, які стосуються усіх трудових прав, та спеціальні, 

які стосуються забезпечення конкретного права (критерій – ступінь 

конкретизації); загальні гарантії, які стосуються забезпечення трудових прав 

усіх працівників, та додаткові, що передбачені для окремих категорій 

працівників (критерій – сфера дії); гарантії-дозволи, гарантії-обов’язки, 

гарантії-заборони, гарантії-обмеження (критерій – форма вираження 

юридичних гарантій); гарантії-санкції, гарантії-рекомендації, альтернативні 

гарантії (критерій – характер впливу) [149, с. 9]. Наведена вище класифікація 

юридичних гарантій, слушно зауважує І.І. Яцкевич, дає можливість виявити та 

детально проаналізувати юридичні гарантії в цілому та кожну з них зокрема, 

допомагає визначити ті юридичні гарантії, які потрібно деталізувати на 
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галузевому рівні або посилити за рахунок розширення сфери дії або зміни 

форми їхнього вираження [150, с. 98]. 

С. В. Бобровник, формуючи досить розгалужену класифікацію 

юридичних гарантій, виокремлює при цьому шість її критеріїв. За суб’єктами 

вчений виділяє парламентські, президентські, судові та адміністративні 

гарантії, за характером юридичної діяльності – правотворчі (закріплення 

правового статусу суб’єктів та визначення засобів впливу на порушників), 

правороз’яснювальні (забезпечують суб’єктам доступ до інформації щодо 

змісту їх прав та свобод), правореалізаційні (створюють умови для 

використання прав, дотримання заборон та виконання обов’язків як засобу 

гарантування прав), за напрямками ‒ конституційні (є основою правових 

гарантій) та процесуальні гарантії (забезпечують процес реалізації прав 

суб’єктів та охороняють їх інтереси в процесі здійснення юридично значущих 

дій), за змістом ‒ нормативні гарантії (норми-принципи щодо 

невідчужуваності, невичерпності, рівності прав і свобод людини) та 

організаційні гарантії (правовий статус та діяльність спеціальних суб’єктів, що 

сприяють реалізації прав індивідів), за статусом ‒ превентивні гарантії 

(сприяють попереджуванню порушень суб’єктивних прав та невиконанню 

юридичних обов’язків), охоронні гарантії, (закріплення заходів впливу у 

випадку скоєння порушень гарантованих державою прав), каральні гарантії 

(застосування до порушників заходів примусу), за характером ‒  розвинутість 

та несуперечливість приписів, що закріпляють права людини, ефективна 

система нагляду за дотриманням прав і свобод особи, наявність заходів, що 

забезпечують відновлення порушеного права [151, c. 123-128]. 

Згадані вище класифікації в цілому повністю відображають специфіку 

юридичних гарантій, набір різноманітних критеріїв характеризує більшість 

суттєвих аспектів цього правового явища. З огляду на розгалуженість поділу, 

його можна трактувати як класифікацію в широкому значенні, яка охоплює як 

основні, так і додаткові критерії класифікації. Натомість ряд вчених виділяє у 
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власних працях лише один чи декілька таких критеріїв, що дозволяє їх 

трактувати як класифікації у вузькому значенні. 

Так, з виділених С. В. Бобровник шести критеріїв, В.М. Андріїв при 

проведенні власної класифікації взяв за основу два з них. При цьому критерій 

змісту переформатовано в критерій форми, а статусу – в  критерій цільової 

спрямованості. Відповідно, в залежності від форми науковець виділяє 

нормативно-правові гарантії, які включають сукупність норм національного 

права, що встановлюють трудові права працівників та умови, форми, засоби, 

способи й прийоми їх охорони, захисту й забезпечення, та організаційно-

правові гарантії трудових прав працівників, що охоплюють діяльність 

профспілок, комісій по трудових спорах, судів, інших суб’єктів, спрямовану на 

дотримання трудового законодавства. Залежно від цільової спрямованості було 

виділено превентивні, гарантії, що сприяють реалізації прав, свобод та 

законних інтересів працівників, відновлюючі, які дають можливість відновити 

порушені права працівників, відшкодувальні, що забезпечують відшкодування 

збитку, заподіяного в результаті порушення цих прав, гарантії-санкції, 

спрямовані на притягнення до юридичної відповідальності осіб, винних у 

порушенні трудового законодавства [135, с. 19].  

Досить поширеним в правничій літературі є поділ гарантій прав та свобод 

на гарантії реалізації та гарантії охорони або захисту. До першої групи 

відносяться межі прав і свобод, їх конкретизація в законодавстві, юридичні 

факти, з якими пов’язується володіння ними та безпосереднє користування, 

процесуальні форми втілення прав і свобод, заходи заохочення та пільги для 

стимулювання правомірної ініціативної їх реалізації, конституційно-правові 

принципи статусу особи, юридичні обов’язки. До другої групи ‒ нагляд і 

контроль за правомірністю поведінки суб’єктів права з метою виявлення 

випадків правопорушень, правовий захист, юридична відповідальність, 

процесуальні форми охорони прав та обов’язків, профілактика та запобігання 

правопорушенням, установлення та знешкодження причин, умов, що їх 

зумовлюють [152, с. 248; 153, c. 108; 154, с. 344; 155, с. 9-10]. Тобто, до 
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порушення прав особи діють засоби охорони, а вже після – засоби захисту. 

Отже, гарантії відновлення порушеного права можна тлумачити через призму 

гарантій захисту в єдиному значенні [156, с. 29]. У той же час, у деяких 

джерелах засоби охорони та захисту розмежовуються та розглядаються як 

самостійні види юридичних гарантій. 

Проаналізовані нами класифікації, хоча в переважній більшості випадків 

й були запропоновані фахівцями у сфері трудового права, проте все ж таки 

носять загальнотеоретичний характер, в тій чи іншій мірі можуть бути 

адаптовані до забезпечення будь-яких, а не тільки трудових, прав та свобод 

громадян. Натомість поділ юридичних гарантій носить спеціально-галузевий 

характер, який в своєму змісті, в тому числі, відображає специфіку трудових 

правовідносин. Так, М.І. Іншин, здійснюючи класифікацію правових гарантій 

службово-трудової діяльності, виділяє наступні чинники диференціації: 1) 

суб’єкт їх прийняття (застосування); 2) юридична сила правового акта, яким 

вони передбачені; 3) правове становище службовця, для якого вони 

встановлені; 4) спрямування гарантій; 5) форма зовнішнього вираження 

гарантій; 6) ступінь визначеності; 7) різновид правових норм, якими вони 

визначаються; 8) об’єкт охорони та захисту; 9) етап проходження державної 

служби [157, с. 179]. Інший відомий правознавець, В.М. Скобелкін, ще в 70-х 

роках минулого століття пропонував поділяти гарантії на три основні групи: 

гарантії, що забезпечують вступ до трудових правовідносин; гарантії, що 

забезпечують безперешкодне здійснення трудових прав громадян у трудових і 

пов’язаних з ними інших правовідносинах; гарантії, що забезпечують 

відновлення порушених трудових прав працівників [158, c. 167-168]. 

Диференціюючи гарантії за сферою їх застосування в трудовому праві, 

науковець юридичні гарантії при звільненні відніс до більш загальної групи 

гарантій здійснення трудових прав. Проте, на нашу думку, їх важливість та 

специфіка застосування обумовлюють логічність виділення в якості окремої 

групи трудових гарантій. 
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К.Ю. Мельник та А.О. Бабенко також виділяють три групи трудових 

гарантій, проте застосовують при цьому інші критерії. Отже, класифікація 

гарантій, запропонована зазначеними науковцями, має такий вигляд: гарантії, 

що сприяють реалізації трудових прав та обов’язків; гарантії, що забезпечують 

відновлення порушених трудових прав; гарантії, які забезпечують 

відшкодування матеріальної та моральної шкоди [159]. При цьому самі вчені 

погоджуються з певною умовністю запропонованого ними поділу, адже гарантії 

першої групи забезпечується, в тому числі, в процесі реалізації гарантій другої 

та третьої груп. 

У залежності від кола осіб проводить власну диференціацію гарантій Я.А. 

Малихіна, виділяючи загальні та спеціальні гарантії трудових прав. Загальні 

гарантії поширюються на всі без виключення категорії населення (наприклад, 

заборона використання примусової праці, право на своєчасне одержання 

винагороди за працю, правовий захист від необґрунтованої відмови у прийнятті 

на роботу і незаконного звільнення), тоді як спеціальні мають обмежене коло 

осіб, на яких поширюється їх дія (наприклад, осіб з сімейними обов’язками, 

осіб віком до 18 років, осіб з обмеженими фізичними можливостями, жінок) 

[160, с. 8]. Додамо, що перелік спеціальних суб’єктів закріплений не тільки в 

Кодексі законів про працю, а й у спеціальному законодавстві. Таким чином, до 

їх числа так само потрібно відносити суддів, військовослужбовців, працівників 

правоохоронних органів та представників ряду інших професійних груп. 

Відповідно до статті 5-1 Кодексу законів про працю України право 

громадян на працю забезпечується системою наступних гарантій: 

1) вільний вибір виду діяльності; 

2) безплатне сприяння державними службами зайнятості у підборі 

підходящої роботи і працевлаштуванні відповідно до покликання, здібностей, 

професійної підготовки, освіти, з урахуванням суспільних потреб; 

3) надання підприємствами, установами, організаціями відповідно до їх 

попередньо поданих заявок роботи за фахом випускникам державних вищих 

навчальних, професійних навчально-виховних закладів; 
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4) безплатне навчання безробітних новим професіям, перепідготовка в 

навчальних закладах або у системі державної служби зайнятості з виплатою 

стипендії; 

5) компенсація відповідно до законодавства матеріальних витрат у 

зв’язку з направленням на роботу в іншу місцевість; 

6) правовий захист від необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу і 

незаконного звільнення, а також сприяння у збереженні роботи [52]. 

З теоретичної точки зору, лише частина згаданих у законі гарантій 

стосується безпосередньо трудових відносин, укладення, виконання чи 

розірвання трудового договору. Інша їх група в більшій мірі характеризує 

соціальну діяльність держави, політику зайнятості та професійної орієнтації, 

освіти населення. 

Ми вже зазначали, що Кодекс законів про працю України є основним, але 

не єдиним джерелом трудового права. Відтак окремі вітчизняні науковці 

пропонують юридичні гарантії, закріплені в Кодексі, розглядати в якості 

підсистеми в загальній системі трудових юридичних гарантій. Так, Ю.А. Джепа 

гарантії, встановлені КЗпП України, поділяє наступним чином: 1) гарантії 

забезпечення конституційного права на працю, які закріплені в розділі 1 

«Загальні положення»; 2) гарантії при укладенні, зміні чи припиненні 

трудового договору; 3) гарантії для різних суб’єктів трудових правовідносин 

(гарантії для працівників, які обрані до профспілкових органів; гарантії для 

жінок, вагітних, працівників, які поєднують роботу з навчанням тощо); 4) 

гарантії працівникам, які тимчасово не виконують покладені на них трудові 

функції у випадках, передбачених трудовим законодавством (гарантії для 

працівників, обраних на виборні посади; гарантії донорам тощо); 5) гарантії для 

працівників при зміні умов праці (відрядженнях, переїздах на роботу в іншу 

місцевість); 6) гарантії щодо матеріальної відповідальності працівника і 

роботодавця [161, с. 127]. З огляду на недосконалість структури, техніко-

юридичних конструкцій діючого Кодексу, значну кількість підзаконних 

нормативних актів, що деталізують, уточнюють, розвивають окремі положення 
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Кодексу, спеціалізованих законів щодо правового статусу окремих професійних 

груп, не бачимо практичного сенсу в здійсненні подібного поділу.  

Більш логічною, практичною та зрозумілою є класифікація, в основу якої 

покладено юридичний факт укладення трудового договору. Отже, відповідно до 

цього критерію юридичні гарантії поділяються на: гарантії укладення договору 

(заборона всіх форм дискримінації при працевлаштуванні, надання першого 

робочого місця); гарантії виконання договору (збереження робочого місця, 

скорочений робочий час для окремих категорій працівників); гарантії 

розірвання трудового договору (захист від незаконного звільнення, заборона 

звільнення певних працівників без їх згоди, необхідність отримання згоди 

профспілки тощо). Саме останній вид гарантій становить підвищений науковий 

інтерес з огляду на предмет нашого дослідження, а отже, зупинимося на ньому 

детальніше. 

Детальний аналіз змісту діючого Кодексу законів про працю України 

засвідчує, що більше половини його розділів в тому чи іншому форматі містять 

норми, присвячені гарантіям трудових прав працівників, в тому числі на 

випадок розірвання (дострокового припинення) трудового договору. В першу 

чергу заслуговує на увагу вичерпність підстав розірвання трудового договору з 

ініціативи власника або уповноваженого ним органу, закріплених в статтях 40, 

41 КЗпП України. При цьому не допускається розірвання трудових відносин 

сторін в період тимчасової непрацездатності працівника, перебування його у 

відпустці (єдиний виняток в даній гарантії – ситуація звільнення у зв’язку з 

нез’явленням на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок 

тимчасової непрацездатності). 

Якщо на підприємстві відбувається скорочення чисельності чи штату 

працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та потенційні 

кандидати на звільнення мають рівні кваліфікації та продуктивності праці, 

додаткову трудову гарантію – переважне право на залишення на роботі – мають 

сімейні працівники (при наявності двох і більше утриманців), особи, в сім’ї 

яких немає інших працівників з самостійним заробітком, працівники з 
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тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, робітники, які 

навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від 

виробництва, учасники бойових дій, автори винаходів, корисних моделей, 

промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій, працівники, які дістали 

на цьому підприємстві трудове каліцтво або професійне захворювання, 

працівники, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, 

при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат тощо. 

(стаття 42 КЗпП України [52]).  

У більшості випадків для звільнення з ініціативи роботодавця потрібне 

попереднє отримання згоди первинної профспілкової організації, членом якої є 

конкретний працівник. Якщо трудовий договір припиняється у зв’язку із 

змінами в організації виробництва та праці, то працівнику гарантується право 

бути попередженим про такий факт не пізніше як за два місяці до дати 

звільнення. Це створює особі додаткові можливості підшукати собі нову 

роботу, відтак мінімізується ризик втрати заробітку та, відповідно, 

матеріальних засобів для існування. Також фінансову підтримку працівників, 

що звільняються, забезпечує інститут вихідної допомоги. Передбачено 

зобов’язання роботодавця виплачувати зазначену допомогу в такому розмірі: 

1) не менше середнього місячного заробітку – при припиненні трудового 

договору з підстав відмови працівника від переведення на роботу в іншу 

місцевість разом з підприємством; відмові від продовження роботи у зв’язку із 

зміною істотних умов праці; змінах в організації виробництва і праці; виявленні 

невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок 

недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню 

даної роботи, а так само в разі відмови у наданні допуску до державної 

таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання 

покладених на нього обов’язків вимагає доступу до державної таємниці; 

поновленні на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу; 
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2) у розмірі двох мінімальних зарплат – при припиненні трудового 

договору з підстав призову або вступу на військову службу, направленні на 

альтернативну (невійськову) службу; 

3) у розмірі не менше тримісячного середнього заробітку або в більшому 

обсязі, якщо це передбачене в колективному договорі – при розірванні 

трудового договору з ініціативи працівника внаслідок порушення роботодавцем 

законодавства про працю, колективного чи трудового договору; 

4) у розмірі не менше ніж шестимісячний середній заробіток – у разі 

припинення трудового договору з підстав припинення повноважень посадових 

осіб. 

Окремі юридичні гарантії при розірванні трудового договору мають 

обмежене коло осіб, до яких вони застосовуються. Так, єдино можливою 

підставою звільнення з ініціативи роботодавця вагітних жінок і жінок, які 

мають дітей віком до трьох років (до шести років у випадках, передбачених ч. 6 

статті 179 КЗпП України), одиноких матерів при наявності дитини віком до 

чотирнадцяти років або дитини-інваліда є повна ліквідація підприємства, 

установи чи організації. При цьому навіть у такому випадку присутня гарантія 

обов’язковості їх подальшого працевлаштування (як і у випадку закінчення 

строкового договору з даними групами жінок). Зокрема за ними зберігається ще 

й середня заробітна плата на період працевлаштування, але не більше трьох 

місяців з дня закінчення строкового трудового договору. Серед гарантій 

розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з працівниками, 

молодшими вісімнадцяти років, варто виокремити необхідність отримання 

згоди районної (міської) служби у справах дітей. 

У разі порушення трудових прав працівника, незаконного, безпідставного 

звільнення з займаної посади, механізмом захисту його прав та інтересів є 

судовий захист, тобто використання механізму інститутів судової влади в цілях 

поновлення на роботі та/або отримання матеріальної компенсації за 

протиправні дії роботодавця. Згідно з п. 18 постанови Пленуму Верховного 

Суду України від 06 листопада 1992 року, присвяченої практиці розгляду 
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судами трудових спорів, при розгляді справ про поновлення на роботі судам 

необхідно з’ясувати, з яких підстав проведено звільнення працівника згідно з 

наказом (розпорядженням) і перевіряти їх відповідність законові. Суд не в праві 

визнати звільнення правильним, виходячи з обставин, з якими власник або 

уповноважений ним орган не пов’язували звільнення. Якщо обставинам, які 

стали підставою звільнення, в наказі (розпорядженні) дана неправильна 

юридична кваліфікація, суд може змінити формулювання причин звільнення і 

привести його у відповідність з чинним законодавством про працю [162]. 

Жорсткість трудового законодавства, значний рівень нормативного захисту 

прав працівників зумовлюють великий відсоток виграшних для працівників 

судових справ, чим частково нівелюється негативних ефект незаконного 

звільнення. У той же час, подібний стан справ спричинив іншу тенденцію – 

роботодавці намагаються уникати укладення трудових договорів з особами, які 

мають значні гарантії на випадок звільнення, з метою зменшення власних 

ризиків при необхідності припинення трудових правовідносин з такими 

особами.  

Якщо базові гарантії при розірванні трудового договору за участі 

неповнолітніх, вагітних, жінок з малими дітьми, одиноких матерів закріплені в 

Кодексі законів про працю, то стосовно інших осіб, зокрема представників 

окремих професійних груп, подібні юридичні гарантії містяться в спеціальному 

законодавстві, що регулює певні види діяльності, правовий статус осіб, що 

обіймають визначені посади. Такою окремою професійною групою є і категорія 

суддів, що здійснюють правосуддя в судах України. Під час характеристики 

підстав та процедур звільнення судді з посади, припинення його повноважень 

ми вже опосередковано торкалися різних аспектів механізму припинення 

правового статусу судді, спрямованих, у тому числі, на гарантування трудових 

прав особи, забезпечення повного дотримання вимог закону в даному процесі. 

Зупинимося на даних гарантіях детальніше. 

Визначальною конституційною гарантією для суддів є вичерпність 

підстав звільнення та припинення повноважень. Їх складають лише випадки, 
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передбачені статтею 126 Конституції України. Тобто жоден інший 

нормативний чи індивідуальний акт, закон чи підзаконний акт, міжнародний чи 

трудовий договір не може передбачити додаткові підстави припинення 

правового статусу судді. При цьому їх уточнення чи деталізація можливі 

винятково при з’ясуванні змісту в процесі правозастосування, вони жодним 

чином не пов’язані із створенням нових норм права чи зміною існуючих. 

Розглядаючи заяву судді про звільнення за власним бажанням, Вища рада 

правосуддя повинна попередньо з’ясувати наявність дійсного волевиявлення 

судді на припинення трудових правовідносин, відсутність факторів 

зовнішнього тиску, стороннього впливу, примусу судді до таких дій. 

Наприклад, у засобах масової інформації періодично з’являються повідомлення 

про те, що під тиском окремих громадян, груп людей, в тому числі за 

допомогою фізичного впливу, суддів примушують писати заяви про звільнення 

з посади. Очевидно, що в даній ситуацій волевиявлення є сумнівним, відтак 

заперечення суддею його наявності зумовлює відмову у звільненні судді за 

власним бажанням. Таким чином, необхідність з’ясування Вищою радою 

правосуддя дійсного волевиявлення судді стосовно стороннього впливу на 

нього, примусу є не тільки юридичною гарантією трудових прав судді, а й 

механізмом забезпечення незалежності судової влади, неприпустимості 

зовнішнього втручання у сферу правосуддя. 

Необхідність з’ясування волевиявлення судді на звільнення за власним 

бажанням є також додатковою можливістю для нього змінити власне рішення 

та продовжити працювати суддею. У разі відкликання заяви на звільнення, вона 

залишається без розгляду, диференціюється лише суб’єкт ухвалення такого 

рішення в залежності від часу відкликання – це може бути доповідач по справі 

або сама Рада, якщо заява про відкликання подана вже після затвердження 

порядку денного засідання Ради. 

У процесі нашої роботи ми вже акцентували увагу на своєрідному 

делегуванні державою функцій роботодавця щодо суддів в частині звільнення 

їх з посади окремому незалежному органу – Вищій раді правосуддя. Умовну 
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паралель із загальними трудовими відносинами можна провести і в частині 

необхідності отримання згоди первинної профспілкової організації на ряд 

випадків звільнення. Подібним «аналогом» у сфері правосуддя є Дисциплінарні 

палати Вищої ради правосуддя. Дані інституції здійснюють дисциплінарне 

провадження, по суті аналізують пропорційність, доцільність застосування 

такого стягнення як звільнення з посади у разі вчинення суддею істотного 

дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування 

обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його 

невідповідність займаній посаді, порушення суддею обов’язку підтвердити 

законність джерела походження майна. Лише подання Дисциплінарної палати 

про звільнення може бути підставою включення відповідного звільнення до 

порядку денного засідання Вищої ради правосуддя. 

Процесуальною юридичною гарантією трудових прав судді є закріплена в 

законі можливість брати участь в засіданні Вищої ради правосуддя та її органів. 

Відповідно до пунетів 5, 6 статті 30 Закону України «Про Вищу раду 

правосуддя» від 21 грудня 2016 року особа, питання щодо якої має 

розглядатися Вищою радою правосуддя, повідомляється про такий розгляд не 

пізніш як за десять календарних днів до дня засідання, крім випадків, якщо 

Законом не вимагається участь такої особи у засіданні. Особа вважається 

належним чином повідомленою, якщо повідомлення направлено на адресу її 

місця проживання чи перебування або на адресу суду чи прокуратури, де така 

особа обіймає посаду, а за неможливості такого направлення – розміщене на 

офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя [84]. Запрошення на засідання 

Ради судді, щодо якого розглядається справа щодо несумісності, питання про 

звільнення з посади через незгоду переведення до іншого суду, є обов’язковим, 

проте повторна неявка судді не заважає розгляду справи по суті. 

Строк повідомлення про засідання Дисциплінарної палати є дещо 

меншим – не пізніше як за сім днів до дня його проведення. Під час участі в 

засіданні Вищої ради правосуддя, її дисциплінарних палат суддя має право 

давати усні та письмові пояснення, заявляти клопотання та відводи, 
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висловлювати власні міркування та заперечення. Додатково як учаснику 

дисциплінарної справи судді (самостійно або через представника) гарантується 

можливість подавати докази, ставити питання учасникам справи, заявляти 

клопотання про виклик свідків, ознайомлюватися з матеріалами справи. 

Уже сам факт відкриття дисциплінарної справи проти судді містить 

репутаційні ризики як для конкретної особи, так і для судової системи в цілому. 

Своєрідним поєднанням можливості кожного суб’єкта, якому відомі факти 

протиправних дій судді, звернутися з дисциплінарною скаргою, та захисту 

трудових прав судді, є процедура попереднього вивчення та перевірки 

дисциплінарної скарги. Відповідно, законодавство передбачає ряд підстав 

повернення дисциплінарної скарги, відмови у відкриття дисциплінарної справи 

в рамках даної процедури. Зокрема дисциплінарна скарга залишається без 

розгляду та повертається скаржнику, якщо вона не містить відомостей про 

ознаки дисциплінарного проступку судді, посилання на фактичні дані 

(свідчення, докази) щодо цього проступку, ґрунтується лише на доводах, що 

можуть бути перевірені виключно судом вищої інстанції. Прикладами відмови 

у відкритті дисциплінарної справи можуть слугувати випадки закінчення 

встановленого законом строку для притягнення судді до дисциплінарної 

відповідальності та коли суть скарги зводиться лише до незгоди із судовим 

рішенням тощо [84]. Отже, механізм попереднього вивчення та перевірки 

дисциплінарної скарги дозволяє запобігти необґрунтованому відкриттю 

дисциплінарної справи, безпідставному ставленню під сумнів якості, 

сумлінності, належності, достатності виконання суддею власних посадових 

обов’язків. 

Як і інші працівники, суддя має право оскаржити власне звільнення в 

судовому порядку. При цьому має місце специфіка суду, до якого може 

звернутися суддя, та необхідність дотримання певних попередніх процедур. 

Так, єдиним органом, до якого можуть бути оскаржені рішення дисциплінарних 

палат, є Вища рада правосуддя, безпосереднє оскарження до суду цих рішень 

не допускається. Протягом семи днів з дати ухвалення рішення Ради по суті 
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скарги копія такого рішення вручається або надсилається засобами поштового 

зв’язку судді або його представнику. Стосовно рішень Вищої ради правосуддя, 

в тому числі прийнятих за результатами розгляду скарги на рішення 

Дисциплінарної палати, або щодо звільнення судді з посади, вони можуть бути 

оскаржені лише до Верховного Суду України. Слід також звернути увагу на те, 

що законодавець передбачив вичерпний перелік підстав скасування рішення 

Вищої ради правосуддя щодо звільнення судді. 

При розгляді питання припинення правового статусу судді у зв’язку з 

його незгодою на переведення до іншого суду в разі ліквідації чи реорганізації 

суду, в якому він обіймає посаду, обов’язково встановлюється факт відмови 

судді від такого переведення або ухилення від виконання рішення про таке 

переведення. В якості підтверджуючих документів може слугувати заява судді, 

повідомлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів про таку заяву, 

повідомлення голови суду (заступника голови суду) про неприбуття судді до 

суду, до якого його було переведено, для виконання посадових обов’язків. 

Також повинен з’ясовуватися факт повідомлення самого судді про наступне 

його переведення до іншого суду, що може бути підтверджено його 

присутністю на засіданні Вищої ради правосуддя при ухваленні відповідного 

рішення, підписом на наказі голови суду про переведення, актом про 

ознайомлення з наказом про переведення за підписом свідків при відмові судді 

в письмовій формі підтвердити факт ознайомлення з наказом про переведення. 

Найбільш суттєві юридичні гарантії для суддів законодавство передбачає 

при звільненні судді з посади за його заявою про відставку. Відповідно до 

статей 116, 137 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 06 червня 

2016 року право на відставку виникає за умови наявності не менше двадцяти 

років стажу роботи на посаді судді у суді України, а також арбітра (судді) 

арбітражного суду України, державного арбітра колишнього Державного 

арбітражу України, арбітра відомчих арбітражів України, судді 

Конституційного Суду України, члена Вищої ради правосуддя, Вищої ради 

юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, судді в судах та арбітрів 
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у державному і відомчому арбітражах колишнього СРСР та республік, що 

входили до його складу [83]. Отже, при виході судді у відставку йому 

виплачується вихідна допомога в розмірі трьох місячних суддівських винагород 

за останньою посадою. Також після звільнення суддя отримує щомісячне 

довічне грошове утримання в розмірі 50 відсотків суддівської винагороди судді, 

який працює на відповідній посаді; у разі перевищення вимоги 20-річного 

стажу для відставки, розмір утримання збільшується на два відсотки за кожний 

додатковий повний рік роботи на посаді судді. Після досягнення пенсійного 

віку суддя на власний розсуд може продовжити одержувати це утримання або 

за йому за власним вибором призначається пенсія. 

У разі прийняття рішення про звільнення судді з посади за його заявою 

про відставку, звання судді, а також гарантії недоторканності продовжують за 

ним зберігатися. Принцип недоторканності та імунітету судді означає, що за 

загальним правилом без згоди Вищої ради правосуддя особа не може бути 

затримана або утримувана під вартою чи арештом до винесення 

обвинувального вироку суду, не може бути піддана приводу чи примусово 

доставлена до будь-якого органу чи установи, крім суду. Також передбачений 

спеціальний порядок повідомлення про підозру у вчиненні кримінального 

правопорушення, проведення оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій 

тощо. 

На нашу думку, вихідна допомога при звільненні судді за заявою про 

відставку, довічне грошове утримання, збереження суддівського імунітету та 

звання судді є додатковими благами за виконання протягом тривалого періоду 

службових обов’язків на посаді судді. При цьому їх надання не впливає на 

подальшу можливість індивіда знову реалізувати своє право на працю. 

Зазначені преференції гарантуються державою судді, тому навіть наступне 

укладення колишнім суддею трудового договору (окрім повторного 

призначення на посаду судді) не зумовлює їх припинення чи обмеження. 

Проаналізовані нами вище юридичні гарантії припинення правового 

статусу судді стосується звільнення судді з посади. Щодо припинення 
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повноважень судді, то об’єктивність юридичних фактів, з настанням яких 

законодавець пов’язує таке припинення, не зумовлює потреби значної кількості 

додаткових механізмів гарантування трудових прав суддів у даному процесі. 

Основною юридичною гарантією трудових прав судді при припиненні його 

повноважень є необхідність беззаперечності, безальтернативності, 

остаточності, однозначності юридичних фактів досягнення суддею шістдесяти 

п’яти років, припинення громадянства України, набуття громадянства іншої 

держави, смерті, набрання законної сили рішенням суду про визнання судді 

безвісти відсутнім, оголошення померлим, визнання недієздатним чи обмежено 

дієздатним, набрання законної сили обвинувального вироку суду за вчинення 

суддею злочину. Лише в такому випадку виникають законні підстави для 

припинення повноважень судді та, відповідно, припинення трудових відносин 

сторін. 

На підставі здійсненого аналізу виокремлюємо наступні гарантії трудових 

прав суддів при звільненні та припиненні повноважень: 

1) вичерпність підстав звільнення та припинення повноважень – лише 

випадки, передбачені ст. 126 Конституції України; 

2) необхідність з’ясування наявності дійсного волевиявлення судді на 

припинення трудових правовідносин, відсутності факторів зовнішнього тиску, 

стороннього впливу, примусу при розгляді Вищою радою правосуддя заяви 

судді про звільнення за власним бажанням; 

3) наявність окремих інституцій – Дисциплінарних палат Вищої ради 

правосуддя, які здійснюють дисциплінарне провадження щодо судді, та 

винятково подання яких про звільнення може бути підставою включення 

відповідного питання до порядку денного засідання Вищої ради правосуддя; 

4) процесуальна можливість брати участь у засіданнях Вищої ради 

правосуддя та її органів, давати усні та письмові пояснення, заявляти 

клопотання та відводи, висловлювати власні міркування та заперечення тощо; 

5) механізм попереднього вивчення та перевірки дисциплінарної скарги, 

який запобігає необґрунтованому відкриттю дисциплінарної справи, 
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безпідставному ставленню під сумнів якості, сумлінності, належності, 

достатності виконання суддею власних посадових обов’язків; 

6) можливість оскарження рішень Дисциплінарних палат до Вищої ради 

правосуддя, а рішення Ради – до Верховного Суду України; 

7) обов’язковість встановлення факту відмови судді від переведення або 

ухилення від виконання рішення про переведення при розгляді питання про 

звільнення у зв’язку з незгодою судді на переведення до іншого суду в разі 

ліквідації чи реорганізації суду, в якому він обіймає посаду; 

8) надання при звільненні судді з посади за його заявою про відставку 

вихідної допомоги, довічного грошового утримання, збереження суддівського 

імунітету та звання судді, при цьому їх надання не впливає на подальшу 

можливість індивіда знову реалізувати своє право на працю; 

9) необхідність беззаперечності, безальтернативності, остаточності, 

однозначності юридичних фактів досягнення суддею шістдесяти п’яти років, 

припинення громадянства України, набуття громадянства іншої держави, 

смерті, набрання законної сили рішенням суду про визнання судді безвісти 

відсутнім, оголошення померлим, визнання недієздатним чи обмежено 

дієздатним, набрання законної сили обвинувального вироку суду за вчинення 

суддею злочину [163, с. 75-76]. 

Виокремлені нами юридичні гарантії додатково можуть бути 

класифіковані за підставою припинення правового статусу судді (звільнення з 

посади або припинення повноважень) та за критерієм сфери застосування 

(загальні, що стосуються всіх конституційних підстав звільнення та 

припинення повноважень, та спеціальні, які мають відношення лише до однієї 

чи декількох підстав). Також хочемо наголосити, що юридичні гарантії 

припинення правового статусу судді мають комплексний характер, тобто, окрім 

трудового, частково перетинаються із сферами адміністративного та 

конституційного права. Оскільки суддя є посадовою особою, трудові обов’язки 

якої передбачають здійснення правосуддя, гарантування його трудових прав 

прямо чи опосередковано пов’язано з забезпеченням незалежності та 
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самостійності судової влади, запобіганням та усуненням факторів зовнішнього 

тиску на роботу судді. 

 

Висновки до розділу 2 

1. Проведений аналіз конституційних підстав звільнення судді з посади, 

процедур реалізації механізму звільнення засвідчив, що після судової реформи 

2016 року стався ряд позитивних зрушень, вдосконалень цього процесу, які в 

цілому сприяють як забезпеченню принципу незалежності судової влади, так і 

дотриманню прав самих суддів. У той же час, встановлена диференціація 

обсягу трудових прав суддів при вирішенні питання звільнення їх посади в 

залежності від того, чи є особа суддею Конституційного Суду, чи суддею інших 

судів України.  

2. Більший обсяг прав, трудових гарантій суддів Конституційного Суду 

обґрунтовується тим, що: 1) порушення вимог щодо несумісності, вчинення 

істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування 

своїми обов’язками підтверджується висновком постійної комісії з питань 

регламенту та етики суду, до складу якої входять виключно судді, тоді як до 

складу Вищої ради правосуддя, її дисциплінарних палат входять також інші 

особи; 2) при встановленні факту порушення вимог щодо несумісності суддя 

попереджається про необхідність усунення таких обставин протягом певного 

строку, невиконання цієї вимоги є підставою для звільнення; натомість щодо 

інших суддів механізму попередження не існує; 3) відсутність обов’язку 

підтвердити законність джерела походження майна як окремої підстави 

звільнення з посади; 4) можливість відставки з посади судді за наявності стажу 

чотирьох років роботи суддею Конституційного Суду, тоді як іншим суддям 

потрібно мати стаж не менше двадцяти років суддівської роботи. 

3. Обґрунтовано, що на відміну від інших сфер діяльності, правило 

встановлення граничного віку перебування на посаді судді носить більш 

жорсткий та безальтернативний характер. Це проявляється в тому, що відсутня 

будь-яка можливість залишення особи на посаді судді після  досягнення нею 
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граничного віку, оскільки повноваження судді припиняються з наступного дня 

після досягнення ним граничного віку і, відповідно, суддя не може здійснювати 

правосуддя з наступного дня після досягнення ним граничного віку. 

4. Виокремлено наступні процедури, які мають місце в процесі 

припинення трудових відносин з суддею у зв’язку з настанням законодавчих 

підстав припинення повноважень судді:  

1) настання певного юридичного факту – підстави припинення правового 

статусу судді (досягнення суддею шістдесяти п’яти (сімдесяти) років, 

припинення громадянства України чи набуття громадянства іншої держави, 

набрання законної сили рішенням суду про визнання судді безвісти відсутнім, 

оголошення померлим, визнання обмежено дієздатним чи недієздатним, 

смерть, набрання законної сили обвинувального вироку суду щодо судді за 

вчинення злочину, закінчення строку повноважень); 

2) припинення повноважень судді (співпадає з днем припинення 

громадянства України чи набуття громадянства іншої держави, набрання 

законної сили рішенням суду про визнання судді безвісти відсутнім, 

оголошення померлим, визнання обмежено дієздатним чи недієздатним, смерті, 

набрання законної сили обвинувального вироку суду щодо судді за вчинення 

злочину і настає наступного дня після досягнення суддею шістдесяти п’яти 

(сімдесяти) років, закінчення строку повноважень); 

3) повідомлення про настання юридичного факту – підстави припинення 

правового статусу судді Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України, Державної судової адміністрації України; 

4) видання наказу головою суду про припинення трудових відносин 

(припинення трудового договору) з суддею, проведення грошового розрахунку, 

видача трудової книжки. 

У певній мірі запропонована класифікація має умовний характер, вона не 

може у повному об’ємі бути застосована до окремих підстав припинення 

повноважень судді. Наприклад, голова суду інформує компетентні органи про 

досягнення суддею 65 років до настання цього юридичного факту; у випадку ж 
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припинення громадянства України чи набуття громадянства іншої держави, 

таке інформування взагалі не здійснюється. У той же час, структура зазначеної 

класифікації цілісно відображає та поєднує настання певних обставин 

об’єктивності дійсності та відповідне реагування на них роботодавця й інших 

суб’єктів судової системи України. 

5. Юридичні гарантії у трудовому праві – це передбачені законодавством 

засоби, способи та умови реалізації права на працю, механізм дії яких включає 

діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, працівників, 

роботодавців, профспілок, трудових колективів, громадських організацій, судів, 

інших суб’єктів, спрямовану на реалізацію, захист, охорону цього права в 

процесі виникнення, існування, зміни, припинення трудових правовідносин. 

6. Логічною, практичною та зрозумілою є класифікація гарантій у 

трудовому праві, в основу якої покладений юридичний факт укладення 

трудового договору. Відповідно до цього критерію юридичні гарантії 

поділяються на гарантії укладення договору (заборона всіх форм дискримінації 

при працевлаштуванні, надання першого робочого місця), гарантії виконання 

договору (збереження робочого місця, скорочений робочий час окремим 

категоріям працівників), гарантії розірвання трудового договору (захист від 

незаконного звільнення, заборона звільнення певних працівників без їх згоди, 

необхідність отримання згоди профспілки  тощо). 

7. Виокремлено наступні гарантії трудових прав суддів при звільненні та 

припиненні повноважень: 1) вичерпність підстав звільнення та припинення 

повноважень – лише випадки, передбачені ст. 126 Конституції України; 2) 

необхідність з’ясування наявності дійсного волевиявлення судді на припинення 

трудових правовідносин, відсутності факторів зовнішнього тиску, стороннього 

впливу, примусу при розгляді заяви судді про звільнення за власним бажанням; 

3) наявність окремих інституцій – Дисциплінарних палат Вищої ради 

правосуддя, як здійснюють дисциплінарне провадження щодо судді, та 

винятково подання яких про звільнення може бути підставою розгляду 

відповідного питання Вищою радою правосуддя; 4) процесуальна можливість 
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брати участь у засіданнях Вищої ради правосуддя та її органів, давати усні та 

письмові пояснення, заявляти клопотання та відводи, висловлювати власні 

міркування та заперечення тощо; 5) механізм попереднього вивчення та 

перевірки дисциплінарної скарги, який запобігає необґрунтованому відкриттю 

дисциплінарної справи, безпідставному ставленню під сумнів якості, 

сумлінності, належності, достатності виконання суддею власних посадових 

обов’язків; 6) можливість оскарження рішень Дисциплінарних палат до Вищої 

ради правосуддя, а рішення Ради – до Верховного Суду України; 7) 

обов’язковість встановлення факту відмови судді від переведення або ухилення 

від виконання рішення про переведення при розгляді питання про звільнення у 

зв’язку з незгодою судді на переведення до іншого суду в разі ліквідації чи 

реорганізації суду, в якому він обіймає посаду; 8) надання при звільненні судді 

з посади за його заявою про відставку вихідної допомоги, довічного грошового 

утримання, збереження суддівського імунітету та звання судді, що не впливає 

на подальшу можливість індивіда знову реалізувати своє право на працю; 9) 

необхідність беззаперечності, безальтернативності, остаточності, однозначності 

визначених законом юридичних фактів припинення повноважень судді.  

8. Виокремлені юридичні гарантії додатково можуть бути класифіковані 

за підставою припинення правового статусу судді (звільнення з посади або 

припинення повноважень) та за критерієм сфери застосування (загальні, що 

стосуються всіх конституційних підстав звільнення та припинення 

повноважень, та спеціальні, які мають відношення лише до однієї чи декількох 

підстав). Також наголошено, що юридичні гарантії припинення правового 

статусу судді мають комплексний характер, тобто, окрім трудового, частково 

перетинаються із сферами адміністративного та конституційного права. 

оскільки суддя є посадовою особою, трудові обов’язки якої передбачають 

здійснення правосуддя, гарантування його трудових прав прямо чи 

опосередковано пов’язано із забезпеченням незалежності та самостійності 

судової влади, запобіганням та усуненням факторів зовнішнього тиску на 

роботу судді. 
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РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ЗВІЛЬНЕННЯ СУДДІ З ПОСАДИ ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО 

ПОВНОВАЖЕНЬ 

 

3.1 Закордонний досвід припинення правового статусу судді та 

можливість його використання в Україні 

Кожна країна світу в прцесі історичного розвитку сформувала власний 

механізм державного управління, визначила співвідношення законодавчої, 

виконавчої та судової влади, врегулювала систему правосуддя та правовий 

статус суддів. В тому числі знаходять нормативне закріплення та формальне 

вираження об’єктивні та суб’єктивні підстави припинення цього статусу, 

юридичні та організаційні процедури, що супроводжують такий процес.  

Соціально-економічні та політичні фактори життя суспільства, історичні 

традиції зумовлюють різний рівень захисту трудових прав суддів під час 

звільнення їх посади. Таким чином, вивчення закордонного досвіду припинення 

правового статусу судді надасть змогу дослідити особливості зарубіжного 

законодавства в цій сфері, з’ясувати ситуації більшого чи меншого обсягу 

трудових прав суддів у порівнянні з Україною. Відповідно, виникає можливість 

виокремлення правових норм, імплементація яких в законодавство нашої 

держави сприяла б зростанню рівня забезпечення прав та свобод індивіда при 

припиненні з ним як працівником трудових правовідносин. 

Одним з перших зразків писаних конституцій в світі є Конституція 

Сполучених Штатів Америки (США) 1787 року, положення якої про звільнення 

суддів залишаються чинними і в наш час. Так, згідно з розділом 1 статті 3 

правового акта судді Верховного Суду, а також нижчих судів залишаються на 

своїх посадах, доки поводяться бездоганно [164]. Попри певну узагальненість 

цієї норми, нею було закріплено такий визначальний принцип судоустрою як 

незмінюваність суддів. За загальним правилом, єдиним механізмом 

дострокового усунення суддів з посади є процедура імпічменту. За цією 

процедурою передбачається попередня перевірка інформації про неналежну 
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поведінку судді (наприклад, державна зрада, хабарництво, інші тяжкі злочини), 

яка здійснюється суддею-головою округу, комісією з поведінки суддів, 

суддівською конференцією. У разі встановлення підстав для розгляду 

імпічменту палатою представників, питання передається до парламенту, де 

нижня палата більшістю голосів може підтримати звинувачення проти судді. 

Після цього Сенат проводить розслідування з цього приводу, а потім 

відбувається голосування. Дві третини голосів конгресменів за ухвалення 

відповідного рішення означатимуть підтримання верхньою палатою 

парламенту звільнення судді з посади. Відзначимо, що імпічмент є складною 

процедурою, яка вкрай  рідко використовується. Достатньо сказати, що за весь 

час у США мало місце 12 випадків імпічменту, за якими було усунуто з посад 

сім суддів [165]. Окрім імпічменту, законодавство штатів може передбачати 

додаткові підстави припинення правового статусу судді. 

Наприклад, Конституція штату Каліфорнія (секція 18 статті 6) 

встановлює, що комісія з суддівської поведінки звільняє суддю, попередньо 

відстороненого від здійснення правосуддя, у разі набуття чинності вироку суду 

за вчинення ряду злочинів. Окрім цього, комісія може також відправити у 

відставку суддю, постійна непрацездатність якого заважає подальшій роботі, 

або усунути з посади суддю за невиконання службових обов’язків, вживання 

наркотиків, непристойну поведінку, що підриває авторитет судової влади. 

Диференціація механізмів звільнення у відставку та усунення з посади 

передбачає різні правові наслідки для судді, зокрема в останньому випадку 

йому на певний строк забороняється обіймати посади в судах штату [166]. 

Також в інших штатах повноваження судді можуть бути достроково припинені 

у випадку відкликання виборцями через голосування, усунення за 

правопорушення законодавчим органом (губернатором), визнання винним у 

вчиненні тяжкого злочину в рамках процедури звинувачення від імені штату 

тощо. Тобто існує фактично різний перелік підстав та умов припинення 

правового статусу судді в різних адміністративно-територіальних одиницях 
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держави, також можливий механізм подальшої заборони працювати суддею у 

випадку усунення з посади. 

Стаття 72 Конституції Австралії принцип незмінюваності судді на посаді 

трактує як виконання ним обов’язків до досягнення граничного віку 

перебування на посаді – 70 років. Дострокове усунення з посади виключається, 

за винятком випадку схвалення парламентом подання генерал-губернатора про 

звільнення судді у разі доведення факту неправомірних дій судді чи його 

недієздатності [167]. При цьому за відповідне рішення повинні на одній і тій же 

сесії проголосувати обидві палати парламенту Австралії.  

Статті 30-39 Закону Китайської Народної Республіки «Про суддів» 

регулюють звільнення судді в порядку дисциплінарного провадження або на 

спеціальних підставах. Зокрема, дисциплінарними проступками (за відсутності 

складу злочину) є поширення заяв, що завдають шкоди престижу держави, 

вступ в нелегальні організації, участь у таких заходах як антидержавні зібрання, 

демонстрації, страйки, привласнення грошей та отримання хабара, 

приховування чи фальсифікація доказів, спотворення закону у власних цілях, 

зловживання владою, зазіхання на законні права та інтереси громадян, 

юридичних осіб або інших організацій, розголошення державної або службової 

таємниці, нехтування посадовими обов’язками, прийняття незаконних рішень 

по судових справах, навмисне затягування розгляду справи, використання 

повноважень для отримання особистої вигоди або вигоди для інших осіб, 

зайняття комерційною діяльністю, прийняття подарунків від зацікавленої 

сторони тощо. У якості санкцій до судді за вищезгадані проступки може бути 

застосовано, в тому числі, усунення з посади та заборона на роботу в 

державних органах.  

Спеціальними підставами звільнення судді з посади є наступні ситуації: 

два роки поспіль атестація показувала його некомпетентність; кваліфікація не 

відповідає займаній посаді і особа відмовляється від іншого призначення, від 

переведення, зумовленого необхідністю реструктуризації судового органу або 

скороченням персоналу; суддя відсутній на роботі або самовільно затримався у 
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відпустці без належних на те причин на 15 і більше днів поспіль або протягом 

30 і більше днів протягом року; невиконання обов’язків судді і відсутність 

кроків щодо виправлення після відповідних застережень керівництва [168]. 

Суддя може також подати заяву про відставку. Припинення його правового 

статусу відбудеться на цій підставі, якщо заява подана до того часу, коли 

з’явилися підстави звільнення за іншими обставинами. 

Правовий статус судді у Великобританії практично виключає можливість 

звільнення до настання граничного віку перебування на посаді, який 

коливається в межах  сімдесят – сімдесят п’ять років у залежності від виду 

суду, де суддя здійснює свої обов’язки. Винятковими випадками дострокового 

припинення повноважень є усунення судді з посади за негідну поведінку або в 

разі доведення недієздатності особи. Так, судді вищої ланки (судді юристи 

палати лордів, судді апеляційного та Високого судів) перебувають на своїх 

посадах, «доки поводяться добре». При доведеності «поганої поведінки» вони 

можуть бути звільнені монархом за поданням обох палат парламенту. Якими 

критеріями керується парламент, сказати важко. Не випадково в англійській 

юридичній літературі це питання майже не має відображення. Згідно із 

загальним правом підставами для порушення питання можуть бути аморальна 

поведінка судді в особистому житті, вчинення тяжкого злочину (але не 

незначного), серйозне і навмисне зловживання посадою, пов’язане, як правило, 

з підкупом. Стосовно суддів середнього (окружні судді) та нижчого (мирові 

судді) рівнів, то їх дострокове звільнення практично повністю залежить від волі 

лорда-канцлера, а не від парламенту чи монарха. Підставами такого звільнення 

можуть бути недієздатність, негідна поведінка, недотримання умов 

тимчасового призначення [169, с. 130-133]. Стосовно деяких категорій суддів, 

зокрема провінційних оплачуваних суддів, то рекомендація лорда-канцлера про 

їх дострокову відставку не обумовлена в законі жодними спеціальними 

вимогами чи умовами. Таким чином, у Великій Британії, як і в США, існує 

різний перелік підстав дострокового звільнення з посади, причому це 
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обумовлено не різним законодавством окремих регіонів, а неоднаковим 

правовим статусом суддів різних рівнів. 

Стаття 117 Конституції Нідерландів встановлює правило, що судді 

судових органів перебувають на посаді довічно, при цьому повноваження 

суддів припиняються в силу відставки або досягнення граничного віку, 

встановленого окремим законом. Також судді можуть бути відсторонені від 

посади або звільнені з посади за рішенням відповідного суду у випадках, 

встановлених актом парламенту [170]. Схоже правове регулювання припинення 

правового статусу судді діє і в законодавстві Бельгії. Стаття 152 Основного 

Закону цієї країни передбачає, що судді знову ж таки призначаються довічно та 

йдуть у відставку після досягнення встановленого законом віку. Жоден суддя 

не може бути усунутий з посади інакше як за судовим рішенням [171]. 

Фактично єдиним юридичним фактом, який зумовлює дострокове припинення 

правовому статусу судді, є відповідне рішення судового органу. 

Професійні судді в Німеччині можуть бути звільнені з посади, переведені 

на інше місце або звільнені у відставку до закінчення терміну їх повноважень 

не інакше як за рішенням суду і тільки в порядку і на умовах, встановлених 

законом. Якщо федеральний суддя при виконанні посадових обов’язків або 

поза службою порушить принципи Основного Закону або зазіхне на 

конституційний лад землі, то за клопотанням Бундестагу Федеральний 

Конституційний Суд може більшістю у дві третини свого складу розпорядитися 

про переведення даного судді на іншу посаду або про його звільнення у 

відставку. У разі навмисного порушення може бути прийнято рішення про його 

звільнення з посади (статті 97-98 Конституції ФРН) [172]. Стосовно інших 

суддів, то специфіка припинення їх правового статусу врегульована 

положеннями окремого закону. Встановлюється можливість звільнення судді зі 

служби і на таких підставах: втрачено право вважатися німцем; існують 

службові відносини з роботодавцем, які не дозволені законом; суддю 

зараховано на військову службу; досягнення ним 65-річного віку; відмова від 

принесення присяги; обрання до представницького органу; переїзд на постійне 
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місце проживання або на довготривалий строк до іншої країни без згоди 

вищого органу службового управління; за станом здоров’я, що перешкоджає 

виконанню посадових обов’язків. Суддю також можна звільнити за судовим 

вироком. З моменту набрання ним чинності трудові відносини судді 

припиняються і додаткового рішення суду не потрібно [173, с. 271]. Високий 

рівень нормативного регулювання питань припинення правового статусу судді 

в Німеччині є додатковою гарантією незалежності особи та захисту її трудових 

прав. 

У Болгарії після трирічного перебування на посаді всі судді стають 

незмінними і можуть бути звільнені з посади лише в разі виходу на пенсію, 

відставки, вступу в силу вироку про позбавлення волі за умисний злочин, а 

також при стійкій фізичній неможливості виконувати обов’язки протягом 

строку, який триває більше одного року [174, с. 194]. Пункти 4, 5 статті 88 

Конституції Греції встановлюють, що судді та інші судові чиновники можуть 

бути усунені з посади тільки за рішенням суду внаслідок визнання їх винними в 

скоєнні кримінального злочину або серйозного дисциплінарного проступку, а 

також внаслідок хвороби, інвалідності або службової невідповідності. Судові 

чиновники аж до рангу члена або заступника прокурора апеляційного суду і 

прирівняних до них рангів залишають службу в обов’язковому порядку після 

досягнення шістдесятип’ятирічного віку, а ті, хто має більш високий ранг, ніж 

вищезгадані, залишають службу в обов’язковому порядку після досягнення 

шістдесятисемирічного віку. При виконанні цих положень днем досягнення 

вікового цензу в будь-якому випадку вважається 30 червня року залишення 

суддею посади [175]. Цікавою правовою нормою є встановлення єдиної дати в 

поточному році для припинення повноважень судді після досягнення 

граничного віку перебування на посаді. Тобто можливі випадки звільнення 

особи за критерієм віку ще до досягнення нею 65 чи 67 років або після цієї дати 

в залежності від конкретної дати народження судді. Подібна норма сприяє 

збалансованості судової системи в частині заповнення штатних одиниць суддів 

у судах. 
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Припинення суддівських повноважень у Франції відбувається, як 

правило, у зв’язку із звільненням особи у відставку (обов’язкову по закону; по 

волевиявленню однієї з сторін трудового договору) чи звільненням за вчинення 

дисциплінарного проступку. Кожному судді, який йде у відставку, дозволяється 

користуватися почесним статусом відповідно до його посади. Відставка за 

письмовою заявою судді вважається прийнятою, якщо з цим погодився орган 

влади, який має право призначати на посаду судді. Граничний вік перебування 

суддів на посаді становить 68 років. Якщо інше не передбачене законом, то 

суддя звільняється з посади в будь-який день після настання цього віку за його 

бажанням, але не пізніше 30 червня, якщо день народження у першій половині 

року, й не пізніше 31 грудня, якщо день народження у другій половині року 

[173, с. 272]. Знову ж таки, як і у випадку Греції, дата досягнення граничного 

віку не є останнім днем виконання суддівських повноважень. Існуюча 

диференціація в більшій мірі захищає трудові права судді, адже суддя в певних 

календарних межах може в будь-який зручний для себе день після досягнення 

68 років піти у відставку. 

Досить детально процедуру припинення правовому статусу судді 

визначає законодавство Албанії, зокрема Основний Закон цієї держави. Так, в 

рамках процедури дисциплінарного провадження суддя може бути звільнений 

від своїх обов’язків Вищою радою юстиції за вчинення злочину, через розумову 

і фізичну недієздатність, через вчинки, які серйозно дискредитують особу та 

положення судді, або за недостатній професіоналізм. Не згодний з цим 

рішенням суддя має право подати скаргу до Верховного Суду, який в цьому 

випадку приймає рішення через об’єднану колегію.  

Стосовно суддів конституційного та верховного судів, підстави 

анулювання мандату судді та усунення з посади передбачені в тексті 

Конституції. Зокрема мандат судді конституційного (верховного) суду 

анулюється цим судом, якщо суддя остаточним рішенням засуджений за 

кримінальний злочин, не приступив до виконання своїх повноважень без 

поважних причин понад шість місяців, досяг сімдесятирічного 
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(шістдесятип’ятирічного) віку, подав прохання про відставку, остаточним 

рішенням суду визнаний недієздатним. 

Суддя Конституційного та Верховного судів може бути усунений з 

посади Кувендом (парламентом Албанії), якщо за це рішення проголосувало не 

менше двох третин його депутатів. Підставами припинення його повноважень 

можуть бути: порушення Конституції, що виявилося в скоєнні злочину; 

розумова та фізична недієздатність; вчинки, що серйозно дискредитують статус 

та особу судді. Рішення Кувенда розглядається конституційним судом, який, 

якщо підтвердиться наявність одного з вищезазначених мотивів, оголошує про 

звільнення судді від обов’язку члена відповідного суду [176]. Албанський 

законодавець, нормативно зафіксувавши диференціацію підстав припинення 

правового статусу судді, фактором такого розподілу визначив наявність волі 

роботодавця (держави) на таке припинення. Тобто воно здійснюється за 

наявності такого волевиявлення у разі вчинення суддею дисциплінарного 

проступку або за ініціативи самого працівника чи об’єктивних обставин, які не 

залежать від волі жодної із сторін трудового договору. 

Конституція Польщі (стаття 180) містить загальні положення припинення 

правового статусу судді. При цьому закріплюється спеціальна гарантія для 

судді у разі виходу у відставку у зв’язку із змінами устрою судів або зміною 

меж судових округів – за ним зберігається повний оклад [177]. Деталізуються 

процедури припинення повноважень суддів в Законі «Про загальну судову 

систему» (статті 68-73). Підставами втрати службового статусу судді на основі 

вимог закону є: остаточне рішення дисциплінарного органу про звільнення з 

посади; остаточний вирок суду, покарання згідно з яким передбачає 

позбавлення громадянських прав або заборону займати посади в судовій 

системі; втрата польського громадянства. Відставка судді починається 

наступного дня після досягнення ним 67 років, за винятком ситуації, коли не 

пізніше як за шість місяців до цієї дати суддя подасть заяву Міністру юстиції 

про бажання подальшого виконання суддівської роботи та надасть медичний 

висновок про свою здатність за станом здоров’я до продовження державної 
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служби. Дострокове звільнення у відставку можливе через хворобу або інші 

причини непрацездатності, підтверджені лікарським висновком про тривалу 

неможливість виконання обов’язків судді. З ініціативою звільнення через 

проблеми із здоров’ям може виступати сам суддя, Міністр юстиції (стосовно 

голів місцевих та апеляційних судів) та рада відповідного суду. В останньому 

випадку звільнення можливе лише тоді, коли через хворобу або оплачувану 

відпустку, пов’язану з лікуванням, суддя більше року не здійснює правосуддя. 

Також за поданням Міністра юстиції Польщі суддя може бути звільнений у 

відставку через зміну судового устрою, меж судових округів, якщо не був 

переведений до іншого суду [178]. Звичайно, трудовий договір судді може бути 

припинено і за власної ініціативи працівника. За загальним правилом, суддя 

звільняється з посади за власним бажанням після закінчення тримісячного 

терміну після подання на ім’я міністра юстиції заяви про звільнення; при цьому 

Міністр може збільшити або зменшити цей термін. Про звільнення за власним 

бажанням судді через Міністра юстиції повідомляється регіональна судова рада 

та Президент країни. 

У рамках дослідження закордонного досвіду припинення правового 

статусу судді важливим є вивчення нормативної бази пострадянських країн у 

даному контексті. З огляду на спільне історичне минуле, схоже ментальне 

підґрунтя, радянські традиції правотворчості їх досвід є особливо корисний з 

точки зору впровадження в українське правове поле. Стаття 90 Закону Литви 

«Про суди» визначає такі підстави звільнення судді: за власним бажанням; 

після закінчення терміну повноважень судді або після досягнення ним 

встановленого законодавством пенсійного віку; за станом здоров’я; в разі 

обрання судді на іншу посаду або переведення за його згодою на іншу роботу; у 

разі вчинення вчинку, який ганьбить звання судді; у разі набрання законної 

сили обвинувальним вироком суду щодо нього. 

Звільнення судді з посади за станом здоров’я можливо тільки у випадках, 

якщо протягом одного року суддя хворіє понад ста двадцять календарних днів 

поспіль або понад сто сорок календарних днів протягом останніх дванадцяти 
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місяців, або якщо він хворіє невиліковною чи іншої тривалою хворобою, яка 

заважає йому виконувати обов’язки судді. З процедурної точки зору, суб’єкт, 

який приймає рішення про звільнення, диференціюється в залежності від 

категорії судді: суддя Верховного Суду звільняється з посади Сеймом на 

підставі подання Президента республіки; суддя апеляційного суду звільняється 

з посади Президентом республіки зі схвалення Сейму; судді інших судів 

звільняються з посади Президентом республіки. Поради Президенту республіки 

щодо звільнення судді з посади надає Рада суддів, крім випадків призначення 

судді суддею Конституційного Суду або членом Уряду Литовської Республіки. 

Суддя, в разі його незгоди із звільненням з посади, має право протягом одного 

місяця з дня звільнення звернутися із скаргою до Вільнюського окружного суду 

[179]. Стосовно дисциплінарної підстави звільнення судді, то вона полягає у 

несумісному з честю судді і не відповідаючому вимогам Кодексу суддівської 

етики вчинку, який порочить звання судді і заподіює шкоду авторитету суду, в 

тому числі будь-якому посадовому проступку, явно недбалому виконанні 

суддею обов’язків або їх невиконанні без поважних причин. Суд честі як 

дисциплінарний орган не уповноважений приймати рішення про звільнення, він 

лише може запропонувати парламенту чи Президенту застосувати таку санкцію 

або рекомендувати Президенту звернутися до парламенту з приводу імпічменту 

судді. Додатково відзначимо, що окремі протиправні дії судді (наприклад, 

порушення вимог несумісності), на відміну від України, є підставою 

застосування м’якших санкцій: зауваження, догани, суворої догани. 

Перелік підстав припинення повноважень судді в Молдові встановлено в 

статті 25 Закону «Про статус судді», до них віднесено: подання заяви про 

відставку; встановлення явної невідповідності займаній посаді внаслідок 

проведення оцінки його діяльності; переведення на іншу посаду відповідно до 

закону; допущення будь-якого дисциплінарного порушення, передбаченого 

законом про дисциплінарну відповідальність суддів; набуття остаточної сили 

щодо нього обвинувального вироку суду; порушення процедури врегулювання 

конфлікту інтересів; неподання декларації про майно і особисті інтереси або 
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відмови від її подання; окремий припис рішення суду про конфіскацію майна 

судді; втрата громадянства; недотримання вимог несумісності з окремими 

видами діяльності; визнання непрацездатним на підставі медичної довідки; 

закінчення терміну його повноважень у зв’язку з непризначенням суддею 

достроково, а також у зв’язку з досягненням ним граничного віку перебування 

на посаді судді; визнання його обмежено дієздатним чи недієздатним 

остаточним судовим рішенням; смерть особи. Подання про припинення 

повноважень судді направляється Вищою радою магістратури Президенту 

держави або парламенту [180]. Попри широкий спектр підстав припинення 

правового статусу судді, такої підстави як визнання особи безвісти відсутньою 

тут немає – молдовський законодавець відніс цю обставину до підстав 

призупинення повноважень судді. Це означає, що якщо індивід з’являється, 

його правовий статус поновлюється. Хоча дане положення і сприяє захисту 

трудових прав судді, проте збільшує навантаження на інших суддів суду, адже 

по суті одна штатна одиниця зайнята особою, яка фактично правосуддя не 

здійснює. 

Відставка судді позиціонується в законодавстві як почесне залишення 

суддею посади, якщо він при виконанні своїх службових обов’язків і у 

позаслужбових відносинах не допустив проступків, які підривають престиж 

правосуддя і ганьблять честь і гідність судді [181, c. 143]. Суддя може 

реалізувати таке право шляхом подачі заяви про відставку, в тому числі з 

причин реорганізації або розпуску судової інстанції. Суддя перебуває у 

відставці до тих пір, поки зберігає громадянство Молдови, утримується від 

вчинків, які ганьблять правосуддя, честь судді та не займається забороненими 

для діючого судді видами діяльності (комерційна чи будь-яка інша оплачувана 

діяльність крім викладацької, творчої та наукової; статус депутата парламенту, 

членство в органах управління підприємства тощо). Таким чином, 

застосовування до судді у відставці вимог несумісності суттєво обмежують 

його подальшу можливість реалізувати право на працю. При припиненні 

повноважень судді (за винятком ситуації невідповідності посаді, вчинення 
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дисциплінарного проступку, порушення вимог несумісності) та виходу його у 

відставку виплачується вихідна допомога в розмірі 50 відсотків 

середньомісячного заробітку за кожен повний рік роботи на посаді судді.  

Правова система іншої пострадянської країни, Білорусі, включає окремий 

кодифікований акт в системі правосуддя – Кодекс про судоустрій та статус 

суддів. Відповідно до статті 108 цього Кодексу повноваження судді суду 

загальної юрисдикції можуть бути припинені у разі відставки, подання ним 

заяви про звільнення з посади за власним бажанням, досягнення граничного 

віку перебування на державній службі (для суддів Верховного Суду – 70 років, 

інших судів – 65 років; передбачена можливість залишення на посаді після 

досягнення цього віку), закінчення терміну його повноважень, відмови від 

складення присяги, припинення громадянства внаслідок виходу з громадянства 

або його втрати, призначення (обрання) на іншу посаду або переведення на 

іншу роботу, заняття діяльністю, не сумісною з посадою судді, недотримання 

обмежень, пов’язаних з державною службою, відмови судді від переведення до 

іншого суду у зв’язку з ліквідацією суду або скороченням чисельності суддів, 

систематичних дисциплінарних порушень (притягнення до дисциплінарної 

відповідальності більше двох разів протягом одного року), одноразового 

грубого порушення посадових обов’язків, визнаного таким відповідно до 

законодавчих актів, вчинення проступку, не сумісного з перебуванням на 

державній службі, набрання законної сили обвинувальним вироком, набрання 

законної сили рішенням суду про визнання судді обмежено дієздатним або 

недієздатним, визнання судді не здатним за станом здоров’я виконувати 

обов’язки судді (за наявності медичного висновку), смерті судді, оголошення 

його померлим або визнання безвісно відсутнім рішенням суду, що набрало 

законної сили [182]. При цьому лише остання обставина визнана такою, що має 

об’єктивний характер та не потребує спеціального рішення. У всіх інших 

випадках припинення повноважень суддів судів загальної юрисдикції (крім 

суддів Верховного Суду) здійснюється Президентом Республіки Білорусь; 
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повноваження судді припиняються в день вступу в силу відповідного Указу 

глави держави. 

У контексті процедури дисциплінарного провадження проти судді 

особливістю є домінування адміністративної вертикалі при відкритті цього 

провадження. Воно може бути порушено Президентом країни (стосовно будь-

якого судді) та головами судів (стосовно суддів окремих судів). Дисциплінарне 

провадження здійснюють дисциплінарні колегії суддів, за його результатами 

можливе формування подання Президенту про припинення повноважень 

конкретного судді, яке, однак, має для нього рекомендаційний характер. Сприяє 

захисту трудових прав суддів обмежений термін притягнення до 

дисциплінарної відповідальності – два місяці з дня виявлення, не рахуючи часу 

хвороби або відпустки працівника, або шість місяців з дати вчинення проступку 

(двох років – якщо проступок виявлений в результаті перевірки, проведеної 

компетентними органами). 

У Росії перелік підстав припинення повноважень судді закріплено в статті 

14 Закону «Про статус суддів в Російській Федерації». До цих підстав, зокрема, 

віднесено письмову заяву судді про відставку, нездатність за станом здоров’я 

або з інших поважних причин здійснювати повноваження судді, письмову заяву 

судді про припинення його повноважень у зв’язку з переходом на іншу роботу 

або з інших причи, досягнення суддею граничного віку перебування на посаді 

судді або закінчення строку повноважень судді, якщо вони були обмежені 

певним терміном, припинення громадянства Росії, набуття громадянства 

іноземної держави або отримання посвідки на проживання чи іншого 

документа, що підтверджує право на постійне проживання на території іншої 

країни, порушення суддею, його дружиною (чоловіком) та неповнолітніми 

дітьми заборони відкривати і мати рахунки (вклади), зберігати готівкові 

грошові кошти і цінності в іноземних банках, розташованих за межами 

території Росії, володіти і (або) користуватися іноземними фінансовими 

інструментами, заняття діяльністю, не сумісною з посадою судді, обрання на 

виборні посади, набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо 
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судді або судовим рішенням про застосування до нього примусових заходів 

медичного характеру, набрання законної сили рішенням суду про обмеження 

дієздатності судді або про визнання його недієздатним, смерть особи або 

набрання законної сили рішенням суду про оголошення її померлою, відмову 

судді від переведення до іншого суду у зв’язку з ліквідацією або реорганізацією 

суду, а також якщо суддя перебуває в близькій спорідненості з головою або 

заступником голови того ж суду, вчинення суддею дисциплінарного проступку, 

за який рішенням кваліфікаційної колегії суддів на суддю накладено 

дисциплінарне стягнення у вигляді дострокового припинення повноважень 

судді [183]. Така об’єктивна причина нездатності судді виконувати власні 

повноваження як визнання його безвісти відсутнім рішенням суду, що вступило 

в законну силу, як і в законодавстві Молдови, віднесено до підстав 

призупинення, а не припинення повноважень судді. 

Граничний термін перебування на посаді федерального судді складає 70 

років; повноваження припиняються в останній день місяця, в якому суддя досяг 

цього віку. Поряд з цим, незважаючи на досягнення граничного віку, суддя 

продовжує здійснювати повноваження до закінчення розгляду справи по суті, 

розпочатої за його участі, або до призначення іншого судді в цей суд. Рішення 

про накладення на суддю дисциплінарного стягнення, в тому числі дострокове 

припинення повноважень судді, приймається протягом шести місяців з дня 

виявлення дисциплінарного проступку (не береться до уваги час тимчасової 

непрацездатності, відпустки, службової перевірки) та не пізніше двох років з 

дня вчинення дисциплінарного проступку. 

Відставка судді, як і в багатьох інших країнах світу, є почесним 

залишенням особою служби на посаді судді із збереженням звання судді та 

гарантій особистої недоторканності. До відставки прирівнюється практично всі 

підстави припинення суддівських повноважень, не пов’язані з протиправними 

діями судді. Звільнення у відставку передбачає право особи на отримання 

вихідної допомоги у розмірі місячної грошової винагороди за останнім місцем 

роботи за кожний повний рік перебування на посаді судді, але в будь-якому разі 
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не менше розміру шестимісячного заробітку. Стосовно зв’язку відставки та 

певного суддівського стажу (який, як ми вже зазначали, в Україні є 

обов’язковою умовою самого виходу у відставку), то такий стаж, який повинен 

бути не менше 20 років, є лише критерієм отримання не оподатковуваного 

щомісячного довічного утримання в розмірі 80 відсотків винагороди 

працюючого судді. 

Пункт 1 статті 79 Конституції Казахстану містить положення, відповідно 

до якого повноваження судді можуть бути припинені виключно на підставах, 

встановлених законом [184]. Таким конституційним законом є Закон «Про 

судову систему та статус суддів Республіки Казахстан», стаття 34 якого 

встановлює єдині підстави припинення повноважень голови, голови судової 

колегії та судді. До них відносяться наступні підстави: вихід у відставку; 

звільнення за власним бажанням; стан здоров’я, що перешкоджає подальшому 

виконанню професійних обов’язків, відповідно до медичного висновку; 

набрання законної сили рішенням суду про визнання судді недієздатним або 

обмежено дієздатним або про застосування до нього примусових заходів 

медичного характеру; набрання законної сили обвинувальним вироком суду, 

припинення кримінальної справи на досудовій стадії за нереабілітуючими 

підставами; припинення громадянства; смерть особи або набрання законної 

сили рішенням суду про оголошення її померлою; призначення, обрання на 

іншу посаду, перехід на іншу роботу; ліквідація або реорганізація суду, 

зменшення числа суддів відповідного суду, якщо суддя не дає згоди на зайняття 

вакантної посади судді в іншому суді, а також відмова судді від переведення до 

іншого суду, на іншу спеціалізацію; рішення кваліфікаційної комісії Судового 

журі про невідповідність судді займаній посаді в силу професійної 

непридатності; рішення дисциплінарної комісії Судового журі про необхідність 

звільнення з посади судді за вчинення ним дисциплінарного проступку або 

невиконання законодавчих вимог до судді; досягнення пенсійного або 

граничного віку перебування на посаді судді [185].  
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Як і в згаданих нами деяких інших країнах, набрання чинності рішення 

суду про визнання громадянина безвісти відсутнім є підставою призупинення 

правового статусу судді. Незалежно від того факту, чи зумовлене припинення 

суддівських повноважень об’єктивними обставинами, що не залежать від волі 

сторін, чи саме обумовлене таким волевиявленням, рішення про звільнення 

судді з посади приймає Президент або парламент в залежності від виду суду, де 

працює особа. Додатковими несприятливими для судді наслідками 

супроводжується процедура звільнення за так званими негативними мотивами 

(професійна непридатність, вчинення дисциплінарного проступку, набрання 

чинності обвинувальним вироком суду): додаткові обов’язкові пенсійні внески, 

перераховані за рахунок бюджетних коштів до 01 січня 2016 року, вилучаються 

в республіканський бюджет. 

Граничний вік перебування на посаді судді – 65 років; у виняткових 

випадках ця вікова межа може бути збільшена Головою Верховного Суду за 

згоди Вищої судової ради терміном до п’яти років. Відставка судді в Казахстані 

можлива лише за письмовою заявою судді та стажу суддівської роботи не 

менше 20 років; при виході у відставку працівник отримує вихідну допомогу в 

розмірі двадцяти чотирьох місячних посадових окладів.  

Згідно з пунктами 8, 9 статті 164 Конституції Вірменії повноваження 

судді припиняються у випадках закінчення терміну повноважень, втрати ним 

громадянства Республіки Вірменія або отримання громадянства іншої держави, 

вступу в законну силу винесеного щодо нього обвинувального вироку суду або 

припинення кримінального провадження за не виправдувальними обставинами, 

набрання законної сили рішенням суду про його визнання недієздатним, 

безвісно відсутнім або померлим, його відставки, смерті. З огляду на 

об’єктивність вищезазначених юридичних фактів, додаткового волевиявлення 

інших сторін на припинення правового статусу судді не потрібно. На відміну 

від цього, при припиненні повноважень у випадках порушення вимог щодо 

несумісності, заняття політичною діяльністю, неможливості перебування на 

посаді за станом здоров’я, здійснення істотного дисциплінарного порушення 
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приймається відповідне рішення Конституційного Суду (щодо суддів цього 

суду) або рішення Вищої судової ради (щодо інших суддів) [186]. Попри певні 

термінологічні та фактичні розбіжності, можна провести паралель з 

українським законодавством, де також в одних випадках для припинення 

правового статусу судді волевиявлення сторін потрібне, в інших – ні. 

Згідно із статтями 113, 114 Закону Азербайджану «Про суди та суддів», за 

загальним правилом, повноваження суддів припиняються після закінчення 

терміну їх призначення. Дострокове припинення можливе в таких випадках: 

подача заяви про звільнення з займаної посади за власним бажанням; 

звільнення судді з посади; визнання судом недієздатності або обмеженої 

дієздатності особи; смерть судді; оголошення судді померлим або зниклим 

безвісти рішенням суду; виявлення невідповідності вимогам, встановленим цим 

Законом до кандидатів на посаду судді; порушення вимог несумісності; 

припинення громадянства Азербайджанської Республіки, прийняття 

громадянства іншої держави або взяття на себе зобов’язань перед іншою 

державою; застосування дисциплінарного покарання двічі протягом 

календарного року; неможливість виконання обов’язків у зв’язку з повною 

втратою працездатності на безперервний термін більше шести місяців, що 

встановлюється висновком відповідного органу виконавчої влади [187]. У  

залежності від конкретної підстави припинення правого статусу судді 

відповідне рішення приймається судово-правовою радою або суб’єктом 

призначення. 

Закон Узбекистану «Про суди» (стаття 72) містить правову норму, 

відповідно до якої повноваження судді достроково припиняються у таких 

випадках: порушення присяги судді; подання письмової заяви; продовження 

діяльності, несумісної з посадою судді, після зробленого йому відповідною 

кваліфікаційною колегією суддів попередження або призупинення його 

повноважень; визнання в установленому порядку недієздатним або обмежено 

дієздатним; втрата громадянства; набрання щодо нього законної сили 

обвинувальним вироком суду; смерть або оголошення особи померлою 
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рішенням суду; нездатність за станом здоров’я або з інших поважних причин 

протягом тривалого часу виконувати обов’язки судді; закінчення терміну 

повноважень голови суду, якщо він не дає згоду на зайняття іншої суддівської 

посади [188]. Незалежно від виду такої підстави, рішення про дострокове 

припинення повноважень в обов’язковому порядку приймається третьою 

стороною (Парламентом, Президентом, Вищою судовою радою ); при цьому в 

окремих випадках потрібне попереднє рішення кваліфікаційної колегії суддів. 

Рішення суду про визнання особи безвісти відсутньою, застосування до судді 

примусових заходів медичного характеру не зумовлюють припинення правого 

статусу судді, повноваження судді лише призупиняються. 

Граничний вік перебування на посаді судді в Узбекистані становить 70 

років – для суддів Верховного Суду республіки; 65 років – для суддів інших 

судів. Граничний вік перебування на посаді судді Верховного Суду може бути 

продовжений за його згодою до п’яти років Президентом республіки, а судді 

інших судів – Вищою суддівською радою. Відзначимо, що таке звичне правове 

явище для більшості країн світу як закріплення в законодавстві граничного віку 

перебування на посаді судді в Узбекистані з’явилося нещодавно – лише в квітні 

2017 року [189, c. 94]. До цього часу діяв загальний принцип трудового права 

про відсутність вікових обмежень при участі в трудових відносинах, 

відповідно, і звільнення судді у зв’язку з досягнення ним певного віку не 

відбувалося. 

Проаналізовані нами окремі положення законодавства низки світових 

держав дійсно засвідчили диференціацію підходів влади конкретної країни до 

власного розуміння явищ правосуддя, правового статусу судді, законодавчого 

регулювання підстав та умов припинення такого статусу. Більшість держав з 

точки зору техніко-юридичної термінології нормативних актів на вважає за 

потрібне виокремлювати окремі поняття за критерієм об’єктивності юридичних 

фактів як підстав припинення правового статусу судді чи наявності 

волевиявлення однієї із сторін на таке припинення. Більше того, часто такі 

очевидні факти неможливості виконання подальшої роботи суддею як, 
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наприклад, набуття чинності рішенням суду про визнання особи недієздатною 

чи померлою, обвинувального вироку суду щодо судді, припинення його 

громадянства потребують подальшого схвалення адміністративними чи 

виконавчими органами держави. Відтак лише після ухвалення такого рішення 

відбувається припинення суддівських повноважень. 

У будь-якому випадку проведене дослідження закордонного досвіду 

правового регулювання припинення правового статусу судді засвідчило 

наявність ряду положень, які встановлюють для суддів як більший, так і 

менший рівень захисту трудових прав у порівнянні із законодавством України. 

Отже, до нормативних положень, які встановлюють суддям як працівникам 

більший обсяг захисту трудових прав у трудових відносинах, належать 

наступні елементи: 

1) вища межа граничного віку перебування на посаді судді нижньої та 

середньої ланки судової системи (Австралія, Англія, Польща, Росія); 

2) можливість підвищення граничного віку перебування судді на посаді 

за окремим рішенням компетентного органу (Польща, Білорусь, Казахстан, 

Узбекистан); 

3) припинення повноважень судді не в день досягнення граничного віку 

перебування на посаді, а в певну календарну дату року (останній день місяця, 

півріччя, року) або на власний розсуд судді в певний проміжок часу після 

досягнення граничного віку (Греція, Франція, Росія); 

4) окремі протиправні дії судді (наприклад, порушення вимог 

несумісності) є підставою застосування м’якших санкцій, аніж звільнення: 

зауваження, догани, суворої догани (Литва); 

5) набуття законної сили рішенням суду про визнання громадянина 

безвісти відсутнім є підставою призупинення, а не припинення правового 

статусу судді; відповідно, якщо з часом особа з’явиться, її повноваження 

поновлюються (Молдова, Росія, Казахстан, Узбекистан); 
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6) обмежений термін притягнення до дисциплінарної відповідальності – 

2, 6, 12, 24 місяці в залежності від часу та обставин вчинення, виявлення 

проступку (Білорусь, Росія). 

Поряд з цим, виокремлюємо такі нормативні елементи законодавства 

іноземних країн, які встановлюють для суддів менший обсяг захисту трудових 

прав при прийнятті рішення про припинення трудового договору: 

1) диференціація підстав припинення правового статусу судді в різних 

адміністративно-територіальних одиницях країни (США); 

2) визначення календарного проміжку часу, відсутність на роботі 

протягом якого є підставою звільнення з посади (Китай); 

3) звільнення за власним бажанням відбувається після закінчення 

тримісячного терміну після подання відповідної заяви (Польща); 

4) застосування до судді у відставці вимог несумісності (комерційна чи 

будь-яка інша оплачувана діяльність, крім викладацької, творчої та наукової, 

членство в органі управління підприємства тощо), порушення яких може 

зумовити припинення цієї відставки (Молдова); 

5) набрання законної сили рішенням суду про застосування до судді 

примусових заходів медичного характеру є окремою підставою припинення 

суддівських повноважень (Казахстан, Росія);  

6) припинення кримінальної справи на досудовій стадії за 

нереабілітуючими підставами є окремою підставою припинення правового 

статусу судді (Казахстан, Вірменія). 

Виділені нами правові норми законодавства, які фіксують більший чи 

менший обсяг трудових прав суддів в окремих державах світу в порівнянні з 

Україною, в першу чергу, є відображенням державницьких, правових традицій, 

специфіки суспільно-політичного устрою країни, тому вони не можуть 

однозначно свідчити про недоліки чи переваги власної правової системи над 

вітчизняною. Відповідно, при напрацюванні змін до законодавства, що регулює 

питання звільнення судді з посади та припинення його повноважень, можуть 

бути використані елементи як однієї, так і іншої групи. Погоджуємося ми з цим 
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чи ні, але у сфері правосуддя ключовими факторами є ефективність, 

незалежність, неупередженість судової системи, досягнення яких в українських 

реаліях можливе лише за правового регулювання, пов’язаного з обмеженням 

деяких трудових прав суддів у порівнянні із загальними трудовими 

відносинами чи зарубіжним досвідом регулювання цієї сфери. 

 

3.2 Проблемні питання юридичного механізму звільнення та 

припинення повноважень судді  

Протягом всього періоду незалежності України сфера правосуддя 

викликала чи не найбільше нарікань з боку як суспільства, такі і держаних 

органів та міжнародних інституцій. Дійсно, справедливий суд, неупереджені та 

об’єктивні судді є яскравим, виразним показником демократичності країни, 

рівня захисту прав та свобод її громадян. Тому цілком природним та логічним 

виглядає прагнення держави впорядкувати, вдосконалити механізми судової 

системи, в тому числі ті з них, які стосуються припинення правового статусу 

судді. На жаль, подібне впорядкування та вдосконалення не завжди 

відбувається в оптимальний спосіб, супроводжується впливом політичних та 

економічних факторів. Попри те, що нині діє вже третій закон часів 

незалежності щодо судоустрою та статусу суддів, навіть після судової реформи 

2016 року все ще залишається низка прогалин в нормативних актах, юридичні 

колізії, недоліки законодавчої техніки, що створюють проблеми в 

правозастосуванні, забезпеченні трудових прав суддів та незалежності судової 

влади в цілому. 

У першу чергу, хочемо акцентувати увагу на тому, що постійні зміни в 

законодавстві зумовлюють наявність низки перехідних положень, часткове 

збереження чинності старого закону, диференціацію підстав та механізму 

припинення правового статусу суддів, гарантій суддям при звільненні в 

залежності від дати обрання на посаду та ряду інших факторів. Так, згідно з п. 

25 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і  

статус суддів» від 02 червня 2016 року право на отримання щомісячного 
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довічного грошового утримання у розмірі, визначеному цим Законом, має 

суддя, який за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердив 

відповідність займаній посаді (здатність здійснювати правосуддя у 

відповідному суді) або призначений на посаду судді за результатами конкурсу, 

проведеного після набрання чинності цим Законом, та працював після цього на 

посаді судді щонайменше три роки. В інших випадках розмір щомісячного 

довічного грошового утримання становить 80 відсотків суддівської винагороди, 

обчисленої відповідно до положень Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 07 липня 2010 року; при цьому за кожний повний рік роботи на 

посаді судді понад 20 років розмір утримання збільшується на два відсотки, але 

не може бути більшим ніж 90 відсотків суддівської винагороди судді, 

обчисленої відповідно до зазначеного Закону [83]. У зв’язку з тим, що однією із 

складових судової реформи 2016 року було суттєве підвищення розміру 

суддівської винагороди, така юридична гарантія при звільненні як довічне 

грошове забезпечення судді у відставці значно відрізнятиметься для різних 

суддів в залежності від фактів проходження кваліфікаційного оцінювання, 

призначення на посаду після 30 вересня 2016 року та стажу суддівської роботи 

після цієї дати не менше трьох років. 

На нерівне становище суддів звертає увагу і Верховний Суд України в 

конституційному поданні про визнання такої норми неконституційною. Як 

приклад приведено ситуацію, коли суддя має вік більше 63 років і стаж, що дає 

право на відставку, але з огляду на обмеження строку перебування на посаді (до 

65 років) не зможе пропрацювати ще три роки після цього. Аналогічно, судді, 

які пропрацювали в судовій системі 18-19 років, пройшли після набрання 

чинності новим Законом конкурс чи оцінювання, після чого пропрацювали до 

трьох років на посаді й набули право на відставку, при виході у відставку 

будуть отримувати щомісячне довічне грошове утримання в меншому розмірі. 

Викладене істотно звужує конституційні гарантії незалежності суддів, 

породжує неоднаковий підхід до осіб, які, маючи однаковий правовий статус та 

гарантії, здійснюючи правосуддя, фактично мають різний обсяг їх 
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матеріального забезпечення як під час роботи, так і при виході у відставку 

[190]. Таким чином, новий закон про судоустрій запроваджує фактично 

додаткові критерії для отримання довічного грошового утримання в більшому 

розмірі, ніж було передбачено законодавством, що діяло раніше. 

Визначальним критерієм констатації наявності чи відсутності права судді 

на відставку є суддівський стаж особи, зокрема його величина. Враховуючи те, 

що перелік займаних посад, робота на яких формує суддівський стаж у 

трактуванні Закону, який залежить від часу призначення та законодавства, що 

діяло в той період, зміна нормативного регулювання створює серйозні 

складнощі у правозастосуванні, які не завжди вдається вирішити навіть у 

судовому порядку. Так, постановою Вищого адміністративного суду України 

від 28 листопада 2016 року було вирішено спір про визнання рішення Вищої 

ради юстиції від 04 серпня 2016 року № 1919/0/15-16 «Про відмову у внесенні 

подання до Верховної Ради України про звільнення ОСОБА_8 з посади судді 

Близнюківського районного суду Харківської області у зв’язку з поданням 

заяви про відставку» протиправним та незаконним. Як вбачається з матеріалів 

справи, ОСОБА_8  з серпня 1972 року по грудень 1992 року проходила 

військову службу у збройних силах, з лютого 1999 року по лютий 2004 року 

працювала на посаді начальника територіального управління юстиції, з січня 

2004 року – на посаді судді. П. 11 перехідних положень Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 передбачав, що судді, призначені чи 

обрані на посаду до набрання чинності цим Законом, зберігають визначення 

стажу роботи на посаді судді відповідно до законодавства, що діяло на день 

набрання чинності цим Законом.  

Згідно з положеннями Закону України «Про статус суддів» від 15 грудня 

1992 року до стажу роботи, що дає право на відставку судді та отримання 

щомісячного довічного грошового утримання, в тому числі, віднесено час 

роботи на посадах, безпосередньо пов’язаних з керівництвом та контролем за 

діяльністю судів у Верховному Суді України, в обласних судах, Київському і 

Севастопольському міських судах, Міністерстві юстиції України та 
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підвідомчих йому органах на місцях, за діяльністю арбітражів у Державному 

арбітражі України, Вищому арбітражному суді України, а також на посадах 

прокурорів і слідчих за умови наявності у всіх зазначених осіб стажу роботи на 

посаді судді не менше 10 років. Підзаконними актами (Указ Президента від 

10.07.95 № 584/95, постанова Кабінету Міністрів України від 11.06.2008 № 545) 

ці положення були розширені, до стажу стала зараховуватися також половина 

строку навчання за денною формою у вищих юридичних навчальних закладах, 

на юридичних факультетах вищих навчальних закладів та календарний період 

проходження строкової військової служби. Дію нормативно-правового акта в 

часі треба розуміти так, що до події, факту застосовується той закон або інший 

нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце. Проте 

в оскаржуваному рішенні Вищої ради юстиції не надано правової оцінки 

вищезазначеним обставинам та доводам позивача щодо можливості 

зарахування строкової військової служби (строку навчання позивача як 

курсанта військового навчального закладу) до 20-річного стажу роботи, що дає 

право на відставку судді. Крім того, позивач у позовній заяві зазначає, що у 

рішенні № 873/0/15-16 від 21.04.2016 за аналогічних обставин Вища рада 

юстиції зараховувала до стажу, який дає право судді на відставку, період 

проходження військової служби, в тому числі строкової служби, 

понадстрокової служби та служби на офіцерських посадах. У той же час, 

відповідачем зазначена обставина в оскаржуваному рішенні не розглянута. У 

зв’язку з цим судом було прийнято рішення про визнання протиправним 

рішення Вищої ради юстиції від 04.08.2016 № 1919/0/15-16 та скасування його 

[191]. Отже, судді, призначені на посаду до набрання чинності Законом України 

«Про судоустрій і статус суддів» від 07 липня 2010 року, мають більше прав та 

можливостей в частині підрахунку суддівського стажу та, відповідно, реалізації 

такої юридичної гарантії звільнення з посади як грошове утримання судді у 

відставці. 

Конституція України, визначивши перелік підстав звільнення суддів з 

посади та припинення їх повноважень, закріпила вичерпний характер цих 
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підстав. Поряд з цим, реформування системи правосуддя передбачає додаткові 

механізми, які фактично створюють нові підстави припинення правового 

статусу судді. Одним з таких механізмів є імперативна норма про оцінювання 

відповідності займаній посаді судді, призначеного (обраного) суддею до 30 

вересня 2016 року, колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 

Відповідно до Положення про порядок та методологію кваліфікаційного 

оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання 

та засоби їх встановлення від 03.11.2016 кваліфікаційне оцінювання включає 

такі етапи: складання іспиту; дослідження досьє; проведення співбесіди. Його 

критеріями є компетентність (професійна, особиста, соціальна), професійна 

етика та доброчесність. Встановлення відповідності судді (кандидата на посаду 

судді) критеріям кваліфікаційного оцінювання здійснюється членами Комісії за 

їх внутрішнім переконанням відповідно до результатів кваліфікаційного 

оцінювання. Рішення Комісії про невідповідність судді займаній посаді, 

відмова судді від оцінювання є підставою для внесення подання до Вищої ради 

правосуддя з рекомендацією про звільнення судді з посади [192]. Отже, 

фактично створене правове підґрунтя звільнення судді з посади у разі 

негативних висновків за результатами оцінювання його відповідності займаній 

посаді. 

Однією з причини критики судової системи України, в тому числі 

міжнародними інституціями, була її чотириланкова структура. На виправлення 

цього недоліку в рамках судової реформи 2016 року прийнято рішення про 

ліквідацію чотирьох судів (Верховного Суду України, Вищого 

адміністративного суду України, Вищого господарського суду України, Вищого 

спецiалiзованого суду України з розгляду цивільних i кримінальних справ) та 

створення нового суду – Верховного Суду. Під час дослідження міжнародних 

стандартів припинення правового статусу судді ми вже звертали увагу на те, що 

до них, у тому числі, відноситься принцип неприпустимості звільнення судді у 

зв’язку з ліквідацією суду, в якому конкретна особа здійснювала правосуддя. 

На даному аспекті свого часу наголошувала і Веніціанська комісія, 
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розглядаючи зміст змін до Конституції Угорщини, якими була повернута 

історична назва «Курія» Верховному Суду цієї країни, внаслідок чого 

достроково припинені повноваження голови цього суду. Експерти звернули 

увагу, що перехідні положення закону не повинні використовуватися як 

механізм припинення повноважень осіб, обраних (призначених) за раніше 

діючим законодавством (висновок Веніціанської комісії від 16-17 березня 2012 

року № СОГ-АО(2012)001).  

Пленум Верховного Суду України у своєму висновку до проекту Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» (нині діючий законом) на початку 

червня 2016 року зазначав, що вилучення із сполучення «Верховний Суд 

України» слова «України», тобто семантичні зміни в наведеній назві, не 

призводить до зміни його конституційно-правового статусу, не може впливати 

на стан судової реформи, а також не є підставою для звільнення всіх суддів та 

ліквідації найвищої судової інстанції в Україні. Верховний Суд не змінює свого 

конституційного статусу; при збереженні нинішніх функцій йому лише 

повернуто повноваження суду касаційної інстанції, які він мав до 2010 року, та 

надано деякі інші повноваження. Оскільки конституційний статус Верховного 

Суду залишається без суттєвих змін, то нормативні приписи, з яких випливає 

ліквідація Суду та припинення повноважень усіх суддів Суду з поступовим 

формуванням нового складу Верховного Суду шляхом проведення конкурсу, є 

неприйнятними [193]. Застереження Верховного Суду України про порушення 

конституційних підстав звільнення суддів до уваги взяті не були; суперечливі 

положення прийняті в первісній редакції. 

Дійсно, відповідним Конституції України та міжнародним нормам був би 

механізм, за якого суддям судів, що ліквідуються, запропоновано було б 

переведення до новоствореного суду; лише відмова від такого переведення є 

законною підставою звільнення. Натомість суддям касаційних судових 

інстанцій лише надана можливість взяти участь у конкурсі до нового 

Верховного Суду. З початком його роботи Верховний Суд України, Вищий 

спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 
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Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України 

припиняють свою діяльність та мають будуть ліквідовані, разом з цим 

припиняться і суддівські повноваження суддів ліквідованих судів, якщо вони не 

будуть призначені до нового Верховного Суду. Отже, фактично виникає ще 

одна додаткова підстава звільнення судді – ліквідація суду як роботодавця 

особи. 

Дискусійним є і запропонований законодавцем механізм безстрокового 

обрання чи припинення повноважень осіб, призначених суддями на 

п’ятирічний термін, який вже закінчився. Пунктом 17 перехідних положень 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року 

встановлено, що повноваження суддів, призначених на посаду строком на п’ять 

років до набрання чинності цим Законом, припиняються із закінченням строку, 

на який їх було призначено. Судді, повноваження яких припинилися у зв’язку із 

закінченням такого строку, можуть бути призначені на посаду судді за 

результатами конкурсу [83]. У той же час, чинна Конституція України не 

передбачає серед числа підстав звільнення судді чи припинення його 

повноважень сплив строку, на який його було призначено. 

Редакція Закону, яка діяла до 30 вересня 2016 року, закінчення строку, на 

який призначено суддю, трактувала підставою звільнення з посади. Отже, було 

необхідне додаткове волевиявлення третьої особи – Верховної Ради України – 

за умови негативного висновку Вищої ради юстиції. Стосовно більшості суддів 

до парламенту було скероване подання про призначення цих суддів 

безстроково, однак орган законодавчої влади не вважав це питання 

пріоритетним та не приймав жодного рішення по суті – звільнити суддю чи 

обрати його безстрокового. Подібна тенденція продовжилася і після судової 

реформи 2016 року, проте на цей раз вже Президент України не поспішав з 

прийняттям рішення про обрання суддів безстроково.  

Рада суддів у своєму рішенні від 15 вересня 2016 року № 54 також 

торкнулася даної проблеми. У ньому звернена увага голів судів загальної 

юрисдикції на відсутність законодавчо визначених підстав для видання наказу 
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на підставі статті 125 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 

червня 2016 року про припинення трудових відносин з суддею, призначеним на 

посаду строком на п’ять років, та повноваження якого припинилися у зв’язку із 

закінченням цього строку. Головам судів та зборам суддів судів загальної 

юрисдикції рекомендовано враховувати дане рішення в роботі [94]. За таких 

умов складалася парадоксальна ситуація, коли велика кількість суддів по 

декілька років фактично не здійснювала правосуддя, проте перебувала в штаті 

суду та отримувала заробітну плату. Таким чином, недосконалість 

законодавчих змін переліку підстав припинення правового статусу судді, 

зокрема в частині неврахування факту закінчення п’ятирічного строку 

призначення великої кількості суддів та неможливості припинити правовий 

статус судді на цій підставі, створили умови, за яких трудові відносини 

тривають, проте працівник фактично основні трудові обов’язки (здійснення 

правосуддя) не виконує.  

Діюче законодавство передбачає широкий спектр підстав притягнення 

суддів до відповідальності; додатково наводиться зміст юридичних фактів, що 

свідчать про істотність дисциплінарного проступку, грубого нехтування 

обов’язками, що є несумісним із статусом судді чи виявило його 

невідповідність цій посаді. Якщо з критерієм систематичності протиправних 

дій проблем у правозастосуванні не виникає, то категорії істотності та грубості 

в значній мірі носять оціночний характер, відтак можливе різне сприйняття 

наявності чи відсутності підстав для звільнення в залежності від суб’єктивного 

розуміння системи цінностей особами, які уповноважені приймати відповідні 

дисциплінарні рішення. У зв’язку з цим цілком слушним є зауваження Т.В. 

Штих, що це перешкоджає належному застосуванню правових норм щодо 

дисциплінарної відповідальності суддів, залишаючи місце розбіжностям у 

трактуванні поняття «дисциплінарний проступок» [194, с. 17]. 

Як приклад такого неоднакового сприйняття, можна привести 

дисциплінарну справу № 781/3дп/15-17 щодо судді Приморського районного 

суду міста Одеси Лабунського В.М. Третьою дисциплінарною палатою Вищої 
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ради правосуддя при первісному розгляді дисциплінарної справи було 

встановлено, що постановою Одеського окружного адміністративного суду від 

25 листопада 2013 року  задоволено позов виконавчого комітету Одеської 

міської ради про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання. На 

виконання постанови суду державний виконавець Лукасевич Г.О. у супроводі 

працівників міліції прибув на місце виконання судового рішення, зачитав 

виконавчий лист, після чого кілька десятків «невстановлених осіб під виглядом 

працівників житлово-комунальних служб» почали демонтувати намети і 

вантажити їх з іншим майном учасників акції на автомобіль. Під час демонтажу 

наметів працівниками правоохоронних органів було затримано деяких 

учасників мирних зібрань, а саме ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_1. 

Постановою судді Лабунського В.М. від 26 листопада 2013 року (справи 

№ 522/29552/13-п, № 522/29551/13-п) ОСОБА_1 було притягнуто до 

адміністративної відповідальності за статтями 173 КУпАП (дрібне хуліганство) 

та 185 КУпАП (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі 

працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського 

порядку і державного кордону, військовослужбовця) шляхом застосування до 

нього адміністративного арешту строком п’ять діб. При цьому було порушено 

принцип належності та допустимості доказів, використано як доказ вини 

Особа_1 відеозапис, який насправді підтверджував його невинуватість, 

відхилено пояснення свідків, відмовлено в допитів свідків захисту, відсутні 

посилання на обставини, що обґрунтовують застосування більш суворого виду 

адміністративного стягнення, порушені інші процесуальні норми. На думку 

членів Дисциплінарної палати, вказані грубі порушення законодавства свідчать 

про необ’єктивний та упереджений розгляд справ, порочать звання судді та 

підривають авторитет правосуддя; відтак належним на них реагуванням є 

звільнення судді з посади. 

Водночас Вища рада правосуддя, переглядаючи рішення Дисциплінарної 

палати, констатувала недоведеність умислу, упередженості в діях судді, 

відсутність в матеріалах справи доказів, які б це підтверджували. Не 
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сумніваючись у порушенні процесуальних норм суддею при ухваленні рішення, 

Рада не погоджується з висновком Дисциплінарної палати, що такі порушення 

норм права свідчать не лише про їх незаконність, але й про умисний характер 

та явну упередженість зазначеного судді. Також акцентується увага на тому, що 

при обранні виду дисциплінарного стягнення, що підлягає застосуванню до 

судді Лабунського В.М., необхідно було врахувати такі обставини: суддя 

характеризується позитивно, раніше до дисциплінарної відповідальності не 

притягувався, вчинений суддею проступок не є грубим, не мав системного 

характеру та негативних наслідків для ОСОБА_1. Відповідно, Вища рада 

правосуддя скасувала рішення Дисциплінарної палати, а з огляду на закінчення 

терміну притягнення до дисциплінарної відповідальності – ухвалила припинити 

дисциплінарне провадження [195]. Таким чином, різна суб’єктивна оцінка 

членами Дисциплінарної палати та Вищої ради правосуддя одного і того ж 

юридичного факту дисциплінарного проступку судді на предмет умислу, 

упередженості в діях індивіда зумовили протилежні висновки щодо наявності 

чи відсутності істотності, грубості протиправних дій судді, необхідності 

звільнення за подібну поведінку. 

Також у наведеному нами вище рішенні Вищої ради правосуддя 

відображається інша проблема, пов’язана із змінами в законодавстві, – 

диференціація давності притягнення до дисциплінарної відповідальності в 

залежності від часу здійснення протиправних дій. Якщо проступок вчинено до 

30 вересня 2016 року – давність становить один рік, після цієї дати – три роки. 

Через те, що новий Закон погіршує становище індивіда, зворотної сили він не 

має, отже, значення має лише час вчинення проступку, а не накладення 

дисциплінарного стягнення. Подібна диференціація знову ж таки формує 

різний обсяг трудових прав суддів в дисциплінарному провадженні залежно від 

календарного часу здійснення проступку. 

Невід’ємною трудовою гарантією суддів та інших працівників є 

можливість оскарження свого звільнення (подання про звільнення) до 

компетентних органів. Можливість задоволення цих скарг зумовлює існування 
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в трудовому праві такого поняття як поновлення на посаді. За загальним 

правилом, передбаченим статтею 235 КЗпП України, у разі звільнення без 

законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу, у тому числі у 

зв’язку з повідомленням про порушення вимог Закону України «Про 

запобігання корупції» іншою особою, працівник повинен бути поновлений на 

попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір. При винесенні 

рішення про поновлення на роботі орган одночасно приймає рішення про 

виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або 

різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи [52]. Специфіка 

правового регулювання трудових відносин суддів виключає можливість 

поновлення на роботі, керуючись загальними нормами трудового права, адже 

законодавство не передбачає такого механізму; до того ж серед конституційних 

підстав припинення правового статусу судді немає такої підстави як 

поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу 

(аналогічно до п. 6 ч. 2 ст. 40 КЗпП України). 

Найбільш яскраво проблему поновлення судді на посаді характеризує 

рішення Європейського суду з прав людини у справі «Олександр Волков проти 

України» від 09 січня 2013 року та його виконання нашою державою. 

Нагадаємо, що у даному рішенні суд визнав факт порушення Україною низки 

прав заявника. З метою недопущення того, щоб колишній суддя залишався в 

стані невизначеності щодо способу, в який його права будуть відновлені, з 

огляду на виняткові обставини справи та нагальну необхідність припинити 

порушення статей 6 та 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод судом застосовано заходи індивідуального характеру – постановлено, 

що держава-відповідач повинна забезпечити якнайшвидше поновлення 

заявника на посаді судді Верховного Суду України [196]. Негайність виконання 

рішення суду про поновлення працівника на роботі передбачена і українським 

законодавством, водночас механізм виконання такого рішення відносно судді 

по суті відсутній, що з самого початку поставило під сумнів можливість в 

стислі строки виконати рішення, поновивши суддю на посаді. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
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У 2013 році О.В. Лавринович – тодішній голова Вищої ради юстиції – 

зазначав, що відновлення на посаді колишнього судді буде можливе, коли 

з’являться спеціальні норми, яким чином можна виконувати такі рішення. На 

його думку, щоб цей суддя знову обійняв посаду у Верховному Суді, потрібне 

його нове призначення відповідно до чинних сьогодні норм. Хоча фахівці, 

аналізуючи механізм поновлення судді на посаді, доводять, що насправді таких 

механізмів може бути декілька. Мова йде про новий розгляд питання на 

національному рівні тими ж органами, що ухвалювали рішення про звільнення 

О.Ф. Волкова; звернення до ВАСУ чи Верховного Суду із заявою про перегляд 

рішення ВАСУ в цій справі у зв’язку із встановленням ЄСПЛ порушення 

Україною міжнародних зобов’язань; самостійне вирішення питання 

парламентом шляхом внесення змін до власної постанови про звільнення з 

посади [197]. Відзначимо, що останній механізм був використаний українським 

парламентом наприкінці 2014 року. Постановою Верховної Ради України від 25 

грудня 2014 року було визнано такою, що втратила чинність, постанову від 17 

червня 2010 року № 2352-VI в частині звільнення з посади судді Верховного 

Суду України Волкова Олександра Федоровича [198]. 02 лютого 2015 року 

Голова Верховного Суду видав наказ про поновлення судді на посаді, отже 

рішення Європейського суду з прав людини виконувалося Україною більше 

двох років, попри імперативну вимогу «негайності» виконання. 

Після 30 вересня 2016 року звільнення суддів відбувається за рішенням 

Вищої ради правосуддя без необхідності погодження чи подальшого схвалення 

цього рішення третіми особами. Отже, виглядає логічним, щоб був присутній 

механізм виконання Радою рішень судів про поновлення судді на посаді. 

Відсутність такого механізму створює проблеми у виконанні рішення суду про 

поновлення на роботі, адже можливі затягування цього процесу, в тому числі 

шляхом посилання на повну укомплектованість штату відповідного суду. 

Однією з найважливіших засад діяльності дисциплінарних органів є 

послідовність у прийнятті рішень, застосування однакових підходів, однакового 

трактування норм права при дослідженні подібних юридичних фактів. 
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Натомість Вища рада правосуддя та її попередник – Вища рада юстиції, на 

жаль, не завжди дотримується в роботі таких засад правозастосування. 

Досліджуючи підстави звільнення судді з посади, ми вже звертали увагу на 

суттєву диференціацію як змісту цих підстав, так і правових наслідків, що 

зумовлені їх застосуванням. Проблема виникає тоді, коли суддя в цілях 

уникнення дисциплінарної відповідальності подає заяву про відставку чи 

звільнення за власним бажанням. За цих обставин  Вища рада правосуддя 

(Вища рада юстиції) може призупинити розгляд заяву судді на час 

дисциплінарного провадження. Використання чи невикористання нею цієї опції 

створює переваги одним суддям та обмеження іншим. 

Наприклад, у червні 2014 року до Вищої ради юстиції надійшла заява 

судді Окружного адміністративного суду АРК Гаманко Є.О., датована 03 квітня 

2014 року, про звільнення за власним бажанням. 17 вересня 2015 року Вищою 

радою юстиції прийнято рішення звернутись до Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України із заявою про проведення перевірки наявності в діях судді 

дисциплінарного правопорушення та порушення присяги у зв’язку з тим, що в 

Інтернет-мережі розміщений порядок денний засідання кваліфікаційної колегії 

суддів Республіки Крим від 18-19 червня 2015 року, до якого включено питання 

щодо розгляду заяви Гаманко Є.О. про рекомендацію кандидатом на посаду 

судді арбітражного суду Республіки Крим (згідно з конкурсом, оголошеним в 

«Российской газете» від 04 грудня 2014 року № 276), судового органу, що діяв 

на окупованій території України. Розгляд заяви про звільнення з посади судді за 

власним бажанням зупинено до вирішення Вищою кваліфікаційною комісією 

суддів України питання щодо дисциплінарної відповідальності судді. Рішенням 

Комісії від 20 вересня 2016 року № 1725/дп-16 було відкрито дисциплінарну 

справу стосовно даного судді; рішенням від 26 грудня 2016 року № 1929/дп-16 

внесено подання до Вищої ради юстиції про звільнення особи з посади судді 

Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим. 23 лютого 

2017 року рішенням Вищої ради правосуддя №  326/0/15-17 суддю звільнено з 

посади за вчинення істотного дисциплінарного проступку [114]. Таким чином, 
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у зв’язку з тим, що на час розгляду заяви судді про звільнення з посади за 

власним бажанням з’ясувався факт дисциплінарного проступку, розгляд цієї 

заяви було призупинено та у підсумку звільнено суддю в рамках застосування 

дисциплінарного стягнення. 

Іншим прикладом є розгляд дисциплінарними органами заяви про 

відставку судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області 

Ю.К. Пелепа. Вищою кваліфікаційною комісією суддів України рішенням від 

07 червня 2016 року відкрито дисциплінарну справу відносно цього судді. 

Підставою відкриття справи було адресоване Комісії звернення, що суддя в 

соціальних мережах (зокрема в мережі «Одноклассники») відкрито розміщує 

висловлювання, що розпалюють міжнаціональну ворожнечу, пропагують 

ненависть до українців та держави Україна, викривляють суспільно-політичну 

ситуацію, звинувачують вище керівництво держави у прийнятті неправильних 

рішень, спрямованих на проведення антитерористичної операції на сході 

України, висловлювання на підтримку терористичної організації «ДНР», 

образливі зображення, що демонструють зневагу до України як самостійної 

держави тощо. Деструктивність розміщеної інформації підтверджена 

департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері 

інформаційної безпеки Служби безпеки України. Незважаючи на 

неприпустимість подібних дій судді, Комісія не вважала за потрібне 

призупинити розгляд заяви судді про відставку на час дисциплінарного 

провадження, а навпаки скерувала відповідне подання до парламенту. 

Постановою Верховної Ради України від 08 вересня 2016 року суддю було 

звільнено у зв’язку з поданням заяви про відставку. Це стало підставою для 

припинення дисциплінарного провадження стосовного вищезгаданого судді 

(рішення Комісії від 20 вересня 2016 року). 

У рамках нашого дослідження не бачимо сенсу заглиблюватися в зміст 

протиправних дій судді, порушення ним норм етики та моралі. Акцентуємо 

увагу лише на тому, що з проаналізованих нами прикладів випливає, що в 

одних випадках Вища кваліфікаційна комісія суддів приймала рішення про 
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призупинення розгляду заяви судді про звільнення за власним бажанням (у 

відставку), в інших, незважаючи на порушення дисциплінарного провадження, 

такого рішення на приймала. Відповідно, здійснюване нею провадження носило 

суто формальний характер, адже було наперед відомо, що після постанови 

парламенту про задоволення заяви воно буде припинено.  

Згідно із звітом Вищої кваліфікаційної комісії суддів за 2016 рік прийнято 

277 рішень Комісії про припинення дисциплінарного провадження у зв’язку із 

припиненням повноважень судді [199]. Це свідчить про активне використання 

суддями механізму звільнення за власним бажанням (у зв’язку з відставкою), в 

тому числі з метою уникнення дисциплінарної відповідальності, звільнення як 

дисциплінарної санкції. Отже, через недоліки законодавства (альтернативність 

норми про можливість зупинення розгляду заяви про звільнення за власним 

бажанням чи у відставку на час розгляду скарги чи заяви в рамках 

дисциплінарного провадження) дисциплінарні органи мають юридичну 

можливість неоднакового застосування норм права при вирішенні подібних 

ситуацій. Внаслідок цього відбувається підміна підстави звільнення судді з 

посади, яка мала бути б застосована в конкретній ситуації. 

Колізії та неузгодженості українського законодавства в значній мірі 

зумовлені недоліками законодавчої техніки, недосконалою конструкцією 

правових норм. Подібні недоліки не тільки ускладнюють правозастосування, а 

й іноді дають юридичну можливість судовим органам формувати неоднозначні 

висновки не тільки в конкретній справі, але й надавати їм характер 

рекомендацій іншим суддям при розгляді аналогічних справ. Так, законодавець, 

диференціювавши механізм припинення правого статусу судді (звільнення з 

посади та припинення повноважень), лише в розрізі припинення повноважень 

судді зазначив, що це є підставою припинення трудових відносин з судом. 

Натомість у ситуації із звільненням судді питання припинення трудових 

відносин залишилося неврегульованим. 

Подібна неврегульованість дала змогу Вищому спеціалізованому суду з 

розгляду цивільних та кримінальних справ у своєму листі Головам апеляційних 
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судів областей, міст Києва та Севастополя, Апеляційного суду Автономної 

Республіки Крим від 22 травня 2017 року № 223-943/0/4-17 сформувати 

суперечливий висновок, що звільнення судді з підстав, визначених ч. 6 ст. 126 

Конституції України, ст. 112 Закону № 1402, не є підставою для припинення 

трудових відносин в аспекті зазначених вище норм Конституції України та 

спеціального Закону. Даний лист стосувався низки питань притягнення до 

адміністративної відповідальності за окремі правопорушення, пов’язані з 

корупцією, зокрема невиконання обов’язку, передбаченого абз. 1 ч. 2 ст. 45 

Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року – подання 

декларації особами, що припиняють діяльність (виділено курсивом автором), 

пов’язану з функціями держави чи місцевого самоврядування. Відтак, на думку 

Вищого спеціалізованого суду, судді, які звільняються з підстав, визначених ч. 

6 ст. 126 Конституції України, не можуть бути суб’єктом адміністративного 

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-6 КУпАП (несвоєчасне подання 

особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, декларації без поважних причин). Наведене стосується й 

інших правопорушень, передбачених ст. 172-6 КУпАП (неповідомлення або 

несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в банку-

нерезиденті або про суттєві зміни у майновому стані, наприклад внаслідок 

отримання суддею вихідної допомоги у зв’язку з відставкою до досягнення ним 

шістдесяти п’яти років) [200]. Таким чином, недоліки законодавчої техніки 

правого регулювання механізму звільнення судді з посади зумовили фактичне 

виведення з кола осіб, що можуть бути притягнені до адміністративної 

відповідальності за ст. 172-6 КУпАП, суддів, щодо яких прийнято рішення про 

звільнення з посади. 

Однією з найбільш глобальних та системних проблем не лише 

судоустрою, а й держави, суспільства в цілому є правовий нігілізм, низький 

рівень правової культури як звичайних громадян, так і державних посадовців. 

Серйозні суспільно-політичні потрясіння, яких зазнала Україна внаслідок подій 

кінця 2013 – початку 2014 років, дали змогу оновити державну владу, судову 



179 

систему, запровадити дієві реформи в ключових секторах життя країни. 

Натомість реальність демонструє дещо інші тенденції, причому іноді прояви 

правового нігілізму демонструють самі судді та органи суддівського 

самоврядування. 

Так, відповідно до Закону України «Про очищення влади» голова 

Державної судової адміністрації України підпадає під люстрацію як особа, що 

займала в певний період посаду та не звільнилася за власним бажанням [201]. 

Натомість Рада суддів України при вирішенні цього питання відмовилася 

виконувати норму Закону та звільнити З.В. Холоднюка з вищезгаданої посади. 

При цьому судді дозволили собі власне, довільне тлумачення нормативного 

акта, замість того, щоб просто виконати його вимоги, незалежно від того, 

подобаються вони членам Ради суддів чи ні [202]. Хоча приведений приклад 

стосується застосування норм про звільнення не судді, а посадової особи 

Державної судової адміністрації, проте він виразно характеризує елементи 

вибірковості, характерні всій судовій системі. На жаль, дані елементи присутні, 

в тому числі, і в застосуванні на практиці Вищою радою правосуддя механізму 

звільнення судді з посади. 

Загалом, новий статус Вищої ради правосуддя був одним з символів 

судової реформи 2016 року, об’єктивності та неупередженості при вирішенні 

питань дисциплінарної відповідальності суддів, в тому числі застосування 

звільнення в якості стягнення за протиправні дії особи. На думку Р.А. Маселко 

– члена Громадської ради доброчесності – критерієм подібної об’єктивності та 

неупередженості є ефективність розгляду дисциплінарними органами так 

званих справ «суддів Майдану», тобто суддів, які під час Революції Гідності 

виносили судові рішення з очевидними ознаками свавільності та 

упередженості. Відповідно до даних Вищої ради правосуддя, наданих на запити 

ГО ВО «Автомайдан», до неї було передано заяви стосовно 351 судді, які 

виносили рішення, передбачені Законом України «Про відновлення довіри до 

судової влади». За результатами розгляду цих скарг щодо 204 суддів прийнято 

рішення відмовити у відкритті дисциплінарного провадження; внесено подання 
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про звільнення 64 суддів, з яких звільнено 34 особи, подання про звільнення 

одного судді скасовано ВРП, 29 суддів очікують остаточного рішення. Таким 

чином, на сьогодні фактично звільнено лише 34 судді, що складає 10% від усіх 

«суддів Майдану». При цьому і наразі немає даних про фактичне звільнення 

суддів наказом голови суду. Були факти, коли судді продовжували займати 

пост судді більше року після Указу Президента України про їх звільнення 

(судді Голосіївського суду Л. С. Калініченко та М. О. Фролов) [203]. Низький 

відсоток звільнень суддів пов’язаний насамперед з уже згаданою нами 

проблемою суб’єктивного трактування понять істотності, умислу, 

упередженості, грубості при вчиненні дисциплінарного проступку; відтак в 

більшості випадків факти порушень норм матеріального та процесуального 

права не заперечуються, але, на думку Вищої ради правосуддя, їх недостатньо 

для того, щоб звільнити суддю з посади. 

Іншою небезпечною тенденцією є спроби влади використовувати 

механізм звільнення суддів у політичних цілях, при цьому рішення Вищої ради 

правосуддя в цьому контексті не дають підстав бути впевненим про її 

незалежність при прийнятті відповідних рішень. Наприклад, Рада не 

підтримала рекомендацію про звільнення судді Дніпровського районного суду            

М.О. Чауса після того, як він у грудні 2015 року прийняв рішення про тримання 

під вартою політика Г.О. Корбана. Іншим прикладом є суддя Оболонського 

районного суду м. Києва В.В. Девятко, стосовно якого ВРП затягувала розгляд 

його справи до закінчення строків притягнення до дисциплінарної 

відповідальності, а тепер він розглядає справу № 1 – обвинувачення у 

державній зраді колишнього Президента України В.Ф. Януковича [203]. За 

таких обставин створюються ризики поширення прагнень влади впливати на 

механізм звільнення суддів з посади, в тому числі поширювати елементи 

правового нігілізму серед членів Вищої ради правосуддя як дисциплінарного 

органу в судовій сфері. 

Проведене нами дослідження проблемних питань юридичного механізму 

звільнення та припинення повноважень судді в Україні засвідчило, що, попри 
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серйозні позитивні зрушення в правовому регулюванні після судової реформи 

2016 року, низка проблем все ще існує в цій сфері. Зокрема до їх числа 

відносимо наступні елементи: 

1) постійні зміни в законодавстві зумовлюють наявність низки перехідних 

положень, часткове збереження чинності старого закону, диференціацію 

підстав та механізму припинення правового статусу судді; 

2) неоднаковий обсяг прав та можливостей судді при реалізації такої 

юридичної гарантії при звільненні як довічне грошове забезпечення судді у 

відставці в залежності від фактів проходження кваліфікаційного оцінювання, 

призначення на посаду після 30 вересня 2016 року та стажу суддівської роботи 

після цієї дати не менше трьох років, а також від правил підрахунку 

суддівського стажу в залежності від дати обрання на посаду; 

3) встановлення невідповідності судді критеріям кваліфікаційного 

оцінювання є додатковою підставою звільнення судді з посади, не 

передбаченою Конституцією України; 

4) ліквідація роботодавця – Верховного Суду України, Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 

Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України 

– є додатковою підставою припинення суддівських повноважень, не 

передбаченою Конституцією України; 

5) недосконалість законодавчих змін переліку підстав припинення 

правового статусу судді, зокрема в частині неврахування факту закінчення 

п’ятирічного строку призначення великої кількості суддів та неможливості 

припинити правовий статус судді на цій підставі, створили умови, за яких 

трудові відносини тривають, проте працівник фактично основні трудові 

обов’язки (здійснення правосуддя) не виконує; 

6) оціночний характер категорій істотності, грубості, упередженості, 

умислу в діях судді зумовлюють різне сприйняття наявності чи відсутності 

підстав для звільнення як дисциплінарного стягнення в залежності від 
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суб’єктивного розуміння системи цінностей особами, які уповноважені 

приймати відповідні дисциплінарні рішення.  

7) диференціація давності притягнення до дисциплінарної 

відповідальності в залежності від часу здійснення протиправних дій – до 30 

вересня 2016 року чи після цієї дати; 

8) відсутність серед конституційних підстав припинення правового 

статусу судді такої підстави як поновлення на роботі працівника, який раніше 

виконував цю роботу, що зумовлює складнощі щодо виконання рішень суду 

про поновлення судді на посаді; 

9) відсутність механізму поновлення Вищою радою правосуддя судді на 

посаді створює проблеми у виконанні рішення суду про таке поновлення, 

можливі затягування цього процесу, в тому числі шляхом посилання на повну 

укомплектованість штату відповідного суду; 

10) альтернативність норми про можливість зупинення розгляду заяви 

про звільнення за власним бажанням чи у відставку на час розгляду скарги чи 

заяви в рамках дисциплінарного провадження, що зумовлює можливість 

неоднакового застосування норм права при вирішенні подібних ситуацій; 

11) фактичне виведення з кола осіб, що можуть бути притягнені до 

адміністративної відповідальності за ст. 172-6 КУпАП, суддів, щодо яких 

прийнято рішення про звільнення їх з посади, через недоліки законодавчої 

техніки правого регулювання механізму звільнення судді з посади; 

12) відображення поширених у суспільстві явищ правового нігілізму, 

низького рівня правової культури і на членів Вищої ради правосуддя як 

дисциплінарного органу в судовій сфері; 

13) спроби влади використовувати механізм звільнення суддів у 

політичних цілях, при цьому рішення Вищої ради правосуддя в цьому контексті 

не дають підстав бути впевненим про її незалежність при прийнятті відповідних 

рішень [204, с. 76-77]. 

Виокремлені нами проблеми юридичного механізму припинення 

правового статусу судді зумовлені низкою об’єктивних та суб’єктивних 
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чинників, в тому числі умовами перманентного реформування сфери 

правосуддя та суспільно-політичними процесами в державі. Відтак їх 

подолання пов’язане з комплексним, системним вирішенням окреслених 

чинників. Лише за таких умов можна забезпечити ефективне та дієве 

функціонування механізму звільнення судді з посади та припинення його 

повноважень. 

 

3.3 Перспективні напрямки вдосконалення законодавства України, 

яке регулює звільнення судді з посади та припинення його службових 

повноважень 

Цивілізаційний розвиток, зміни в політичному, економічному, 

культурному, соціальному житті країни вимагають від влади належного на це 

правового реагування, корегування внутрішньої та зовнішньої політики, 

внесення змін до діючого законодавства. У рівній мірі стосується це і сфери 

правосуддя, трудових відносин за участі професійного судді.  

У ході нашої наукової роботи ми вже неодноразово звертали увагу на те, 

що протягом всього часу незалежності Україна продовжує шукати 

найоптимальнішу форму функціонування судової влади, напрацьовувати 

ефективний та об’єктивний механізм припинення правового статусу судді. 

Навіть після прийняття змін до Конституції України в частині правосуддя та 

нового Закону України «Про судоустрій і статус суддів» низка елементів 

нормативно-правого регулювання звільнення судді з посади та припинення 

його повноважень все ще потребує подальшого уточнення та вдосконалення. 

Відтак актуальним та важливим є питання формування конкретних пропозицій, 

рекомендацій, змін до нормативно-правових актів, спрямованих на подолання 

цих недоліків.  

А.Л. Борко, вивчаючи неможливість виконання суддівських повноважень 

за станом здоров’я як самостійну підставу звільнення судді з посади, логічно 

звертає увагу на те, що здійснення обов’язків професійного судді пов’язано із 

значним розумовим і нервово-психічним напруженням, вимагає від особи 
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постійної зосередженості й емоційної стійкості, що ставить перед суддями 

вимоги до певного стану їх здоров’я. Насамперед йдеться про відсутність у 

таких осіб хронічних психічних або інших захворювань, що перешкоджають 

виконанню обов’язків судді [71, c. 22]. Діючим законодавством передбачено, 

що ключовим аргументом для прийняття рішення про звільнення судді за 

станом здоров’я є медичний висновок спеціально комісії, створеної наказом 

Міністерства охорони здоров’я України. Водночас медичні критерії прийняття 

такого рішення комісією нормативним чином не визначені, тобто в значній мірі 

залежать від суб’єктивної оцінки членами комісії діагнозу (сукупності 

діагнозів) особи та їх впливу на працездатність індивіда, його можливість 

подальшого розумового, емоційного, психічного навантаження в процесі 

роботи суддею.  

З метою зниження ризику суб’єктивного чинника при формуванні 

медичного висновку, запобігання фактам безпідставного звільнення з посади 

вважаємо необхідним затвердження Міністерством охорони здоров’я України 

вичерпного переліку медичних станів, захворювань, діагнозів, наявність яких 

виключає можливість виконання обов’язків судді. Також сюди доцільно 

віднести такий медичний стан як тимчасова непрацездатність судді, що триває 

більше шести місяців та зумовлює неявку на роботу з цієї причини. 

Підстави подання письмового звернення Вищої ради правосуддя до 

комісії законодавством не врегульовані, відповідно воно здійснюється 

фактично лише за волевиявлення, бажання самого судді, який самостійно 

визначає потребу чи відсутність потреби звільнення через наявність певного 

захворювання чи складного медичного стану. У зв’язку з цим підтримуємо 

пропозицію А.Л. Борко про необхідність запровадження механізму 

комплексного медичного обстеження у спеціально відібраних медичних 

установах всіх суддів, за результатами якого й має вирішуватись питання 

продовження виконання ними суддівських повноважень; у такий спосіб можна 

реально гарантувати відправлення правосуддя в Україні суддями, які є для 

цього достатньо здорові [71, c. 22]. Поряд з цим, вважаємо за доцільне 
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проводити таке обстеження не щорічно, як пропонує згаданий вище науковець, 

а диференціювати його в залежності від віку особи: один раз на три роки – для 

суддів віком до 55 років; щорічно – для суддів, старших 55 років. У разі 

виявлення захворювань, встановлення діагнозів, наявність яких виключає 

можливість виконання обов’язків судді (відповідно до затвердженого переліку), 

медичний заклад інформує про це Вищу раду правосуддя. Інформування про 

тимчасову непрацездатність більше шести місяців здійснюється медичною 

установою безвідносно до медичного обстеження лікувальним закладом при 

оформленні (продовженні) листка непрацездатності. На основі отриманих від 

медичних закладів інформації Вища рада правосуддя направляє письмове 

звернення до комісії для підготовки відповідного медичного висновку щодо 

подальшої здатності особи виконувати суддівські повноваження. 

Об’єктивною підставою неприйнятності подальшого виконання суддею 

своїх повноважень є підтвердження судом фактів вчинення особою 

кримінально караних діянь. У даному контексті законодавець згадує лише 

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо судді за вчинення ним 

злочину як підставу припинення його повноважень. Водночас в деяких 

випадках, попри підтвердження факту кримінального правопорушення, 

кримінальне провадження закривається. Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 284 Кримінального 

процесуального кодексу України кримінальне провадження закривається судом 

у зв’язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності (у зв’язку з 

дієвим каяттям, примиренням винного з потерпілим, передачею особи на 

поруки, зміною обстановки, закінченням строків давності) [127]. На нашу 

думку, дана ситуація також є об’єктивним юридичним фактом, що 

унеможливлює подальше виконання суддівських повноважень з огляду на 

етичні міркування, необхідність забезпечення авторитету та поваги до суду. 

Відтак пропонуємо ч. 7 ст. 126 Конституції України доповнити п. 6 такого 

змісту: «6) набрання законної сили ухвалою суду про закриття кримінального 

провадження у зв’язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності». 
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Закон України «Про судоустрій і статус суддів» розвиває положення 

Конституції України, тому аналогічну норму потрібно передбачити і в його 

тексті. Пропонуємо доповнити цей Закон статтею 124-1 такого змісту: «Стаття 

124-1. Припинення повноважень судді у зв’язку з набранням законної сили 

ухвалою суду про закриття кримінального провадження у зв’язку із 

звільненням особи від кримінальної відповідальності. 1. Суд, який постановив 

ухвалу про закриття кримінального провадження у зв’язку із звільненням особи 

від кримінальної відповідальності негайно повідомляє про це Вищу раду 

правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову 

адміністрацію України. 2. Повноваження судді припиняються з дня набрання 

законної сили ухвалою суду про закриття кримінального провадження у зв’язку 

із звільненням особи, що є суддею, від кримінальної відповідальності щодо 

нього. Такий суддя втрачає визначені законом гарантії незалежності і 

недоторканності судді, право на грошове та інше забезпечення, в тому числі 

суддівську винагороду».  

Іншою кримінально-процесуальною ситуацією, коли обвинувальний 

вирок не ухвалюється попри встановлення факту кримінального 

правопорушення, є постановлення судом ухвали про застосування примусових 

заходів медичного характеру. Згідно із статтями 92-94 Кримінального кодексу 

України примусовими заходами медичного характеру є надання амбулаторної 

психіатричної допомоги, поміщення особи, яка вчинила суспільно небезпечне 

кримінально каране діяння, в спеціальний лікувальний заклад з метою її 

обов’язкового лікування, а також запобігання вчиненню нею суспільно 

небезпечних діянь. Примусові заходи медичного характеру можуть бути 

застосовані судом до осіб, які вчинили у стані неосудності суспільно небезпечні 

діяння, вчинили у стані обмеженої осудності злочини, вчинили злочин у стані 

осудності, але захворіли на психічну хворобу до постановлення вироку або під 

час відбування покарання [205]. Разом з тим слід враховувати, що подібні 

заходи мають застосовуватися лише за наявності у справі обґрунтованого 

висновку експертів-психіатрів про те, що особа страждає на психічну хворобу 
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чи має інший психічний розлад, які зумовлюють її неосудність або обмежену 

осудність і викликають потребу в застосуванні щодо неї таких заходів [206]. У 

даному випадку, неможливість подальшої роботи суддею зумовлена на тільки 

з’ясованим фактом вчинення кримінального правопорушення, а й проблемами з 

психічним станом здоров’я судді. Отже, така ситуація також повинна бути 

визнана підставою припинення суддівських повноважень. 

У зв’язку з цим пропонуємо наступне: 

1) ч. 7 ст. 126 Конституції України доповнити п. 7 такого змісту: «7) 

набрання законної сили ухвалою суду про застосування примусових заходів 

медичного характеру»; 

2) Закон України «Про судоустрій і статус суддів» доповнити статтею 

124-2 такого змісту: «Стаття 124-2. Припинення повноважень судді у зв’язку з 

набранням законної сили ухвалою суду про застосування примусових заходів 

медичного характеру. 1. Суд, який постановив ухвалу про застосування 

примусових заходів медичного характеру до особи, яка є суддею, негайно 

повідомляє про це Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів 

України та Державну судову адміністрацію України. 2. Повноваження судді 

припиняються з дня набрання законної сили ухвалою суду про застосування 

примусових заходів медичного характеру. Такий суддя втрачає визначені 

Законом гарантії незалежності і недоторканності судді, право на грошове та 

інше забезпечення, в тому числі суддівську винагороду». 

Звичайно, ми усвідомлюємо складність та календарну тривалість 

законодавчого шляху внесення змін до Основного Закону держави. 

Альтернативним варіантом є припинення правового статусу судді через 

механізм звільнення з посади за станом здоров’я чи вчинення істотного 

дисциплінарного проступку, несумісного із статутом судді. Водночас, на нашу 

думку, логічно ці ситуації трактувати саме як підстави припинення суддівських 

повноважень, як об’єктивні юридичні факти, які зумовлюють припинення 

правового статусу судді вже в силу свого настання без потреби додаткового 

волевиявлення сторін трудового договору чи третіх осіб.  
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Припинення громадянства України пов’язане з офіційним виданням 

відповідного Указу Президента України, відтак голова суду може видати наказ 

про припинення трудового договору з суддею лише після оприлюднення цього 

Указу в установленому законом порядку. Згідно з п. 7 Порядку офіційного 

оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності акти 

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів  України, які 

не мають загального значення чи нормативного характеру, можуть не 

публікуватися за рішенням відповідного органу. Ці акти та акти з 

обмежувальними грифами офіційно оприлюднюються шляхом надіслання 

відповідним державним органам та органам місцевого самоврядування і 

доведення ними до відома підприємств, установ, організацій та осіб, на яких 

поширюється їх чинність [207]. Як показує практика, укази Президента про 

припинення громадянства в друкованих засобах масової інформації, 

офіційному інтернет-представництві не оприлюднюються. Отже, проблемним 

виглядає питання ознайомлення з їх текстом голови відповідного суду.  

У зв’язку з цим вважаємо за доцільне повідомлення органами, які беруть 

участь у вирішенні питань громадянства, про припинення громадянства, 

відповідного роботодавця. Пропонуємо доповнити ч. 1 ст. 22 Закону України 

«Про громадянство» пунктом 4 такого змісту: «4) інформує керівника органу 

державної влади, місцевого самоврядування, структурної одиниці Збройних сил 

України про припинення громадянства України державним службовцем, 

службовою особою, яка постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням 

здійснює функції представників влади чи місцевого самоврядування, суддею, 

військовослужбовцем, працівником правоохоронного органу». Так як проблема 

припинення трудових відносин при припиненні громадянства стосується не 

тільки сфери правосуддя, а й сфери державної служби, виконання публічних 

повноважень, правоохоронних органів, доцільно вносити зміни в законодавство 

у контексті всіх видів діяльності, статус працівника в яких пов’язаний з 

громадянством України. 
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Питання вдосконалення механізму припинення суддівських повноважень 

у зв’язку з наявністю іноземного громадянства варто розглядати через призму 

загальнонаціональної політики щодо запобігання, боротьби з таким негативним 

явищем як одночасне набуття громадянства (підданства) інших держав 

громадянами України. У березні 2017 року Президент України подав до 

парламенту невідкладний законопроект про внесення змін до Закону України 

«Про громадянство України» щодо реалізації права змінити громадянство з 

метою врегулювання питання реалізації права на зміну громадянства та 

мінімізації випадків подвійного громадянства. Зокрема законопроектом 

вносяться зміни до статті 19 Закону України «Про громадянство», вона 

доповнюється приписом, що громадянин України, який добровільно набув 

громадянство іншої держави, вважається таким, що виявив намір змінити 

громадянство та надав згоду на припинення громадянства України. 

Передбачаються ситуації, коли поводження або дії громадянина України 

свідчать про визнання ним іноземного громадянства та свідомий вибір на 

користь іноземного громадянства у відносинах з державою іноземного 

громадянства [208; 209]. З огляду на значну частку політичної складової у 

врегулюванні питання позбавлення українського громадянства осіб, що набули 

громадянство (підданство) інших держав, наразі даний законопроект за 

рішенням профільного парламентського комітету рекомендовано відправити на 

доопрацювання, а отже, перспективи його прийняття залишаються 

невизначеними. 

Поряд з цим, у контексті припинення суддівських повноважень має 

юридичне значення не лише припинення українського громадянства, а й 

набуття громадянства (підданства) інших держав. Отже, в процесі 

доопрацювання законопроекту важливо врегулювати, який саме державний 

орган та в який спосіб має аналізувати інформацію, докази про наявність 

правового зв’язку з іншими державами. Додатково серед обов’язків даного 

органу обов’язкового потрібно передбачити повідомлення державного органу, в 

тому числі суду, в якому працює особа, про з’ясовані факти набуття 
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громадянства (підданства) інших держав. На підставі цієї інформації 

роботодавець приймає рішення про припинення трудових відносин з 

громадянином. 

Стаття 125 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», закріпивши 

норму про припинення трудових відносин з суддею внаслідок припинення 

повноважень, не містить строку видання головою суду відповідного наказу. 

Пропонуємо частину першу зазначеної вище статті викласти в такій редакції: 

«1. Припинення повноважень судді є підставою припинення трудових відносин 

судді з відповідним судом, про що голова суду видає наказ протягом двох 

робочих днів з дати отримання судом інформації про наявність підстав 

припинення повноважень судді» [210, с. 82-83]. Враховуючи українські реалії, в 

яких недоліки юридичної техніки правової норми часто створюють можливості 

для маніпуляцій та зловживань при правозастосуванні, подібне уточнення 

сприятиме запобіганню подібних негативних явищ. 

На відміну від механізму припинення повноважень судді, аналогічний 

юридичний механізм щодо звільнення судді з посади взагалі не містить 

приписів щодо припинення трудових відносин у таких випадках, що знову ж 

таки створює можливості як суперечливих висновків суду (ми вже згадували 

про лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ, згідно з яким фактично виводять з кола осіб, що можуть 

бути притягнені до адміністративної відповідальності за ст. 172-6 КУпАП, 

суддів, щодо яких прийнято рішення про звільнення їх з посади), так і 

затягування головами судів оформлення наказів при звільнення суддів після 

прийняття відповідного рішення Вищою радою правосуддя. Таким чином, 

пропонуємо Закон України «Про судоустрій і статус суддів» доповнити статтею 

118-1 такого змісту: «118-1. Припинення трудових відносин з суддею внаслідок 

звільнення з посади. 1. Звільнення судді з посади є підставою припинення 

трудових відносин судді з відповідним судом, про що голова суду видає наказ 

протягом двох робочих днів з дати отримання судом інформації про наявність 

підстав для звільнення судді з посади». 



191 

У ході нашого наукового дослідження ми вже неодноразово звертали 

увагу, що, попри широке коло підстав дисциплінарної відповідальності судді, в 

тому числі класифікації дисциплінарного проступку в якості істотного, грубого 

нехтування обов’язками судді, що є несумісним із  статусом судді, або виявило 

його невідповідність займаній посаді, оцінка цих підстав членами Вищої ради 

правосуддя та її органів має суб’єктивний характер, тобто корелюється власним 

сприйняттям членів дисциплінарного органу особи судді та змісту його діяння. 

У таких умовах важливою є деталізація складу окремих дисциплінарних 

правопорушень, що мінімізує вплив суб’єктивних факторів в процесі 

правозастосування.  

При порушенні майнових прав індивідів судом ключовою 

характеристикою є розмір матеріальної шкоди, збитків, які були заподіяні особі 

протиправними діями судді. У зв’язку з цим пропонуємо п. 9 ст. 109 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» доповнити підпунктом 8 такого 

змісту: «8) умисне порушення норм права при прийнятті судового рішення, яке 

заподіяло шкоду особі в сумі більше п’ятисот тисяч гривень; порушення норм 

права (незалежно від наявності умислу в діях судді) при прийнятті судового 

рішення, яке заподіяло шкоду особі в сумі більше одного мільйона гривень». 

Звичайно, в певній мірі пропозиція має дискусійний характер, адже за 

загальним правилом скасування або зміна судового рішення не може мати 

наслідком дисциплінарну відповідальність судді. Але, на жаль, в нашій державі 

все ще існує практика використання судів та суддів в процесі протиправного 

позбавлення права власності, економічного тиску на інших суб’єктів, відтак ці 

негативні тенденції мають отримати належне реагування, в тому числі шляхом 

звільнення судді з посади. 

Д.Ю. Шпенов, вивчаючи питання правового регулювання притягнення 

суддів до дисциплінарної відповідальності за законодавством України, 

акцентує увагу на потребі встановлення додаткових підстав притягнення до 

дисциплінарної відповідальності суддів, які перебувають на адміністративних 

посадах, а саме: одноразове грубе або систематичне порушення головою, 
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першим заступником чи заступником голови своїх адміністративних обов’язків; 

вчинення дій, які призвели до дезорганізації роботи судової установи з вини 

голови, першого заступника, заступника голови відповідного суду тощо [211, с. 

67-68]. Підвищені вимоги до посадових осіб є цілком логічними, вони 

відображають вищий ступінь негативних наслідків від порушення трудових 

функцій цими особами. Схожий підхід присутній і в загальному трудовому 

законодавстві, зокрема відповідно до статті 41 КЗпП України одноразове грубе 

порушення трудових обов’язків керівником підприємства чи його заступником 

є додатковою підставою розірвання трудового договору з ініціативи власника 

або уповноваженого ним органу. Стосовно вчинення посадовими особами суду 

дій по «дезорганізації роботи судової установи», то дане поняття містить в собі 

в більшій мірі політичну, а не юридичну складову, його застування на практиці 

буде суттєво ускладнено, тому не підтримуємо подібну новелу.  

Таким чином, пропонуємо п. 9 ст. 109 Закону України «Про судоустрій і  

статус суддів» доповнити підпунктом 9 такого змісту: «9) одноразове грубе 

порушення головою, першим заступником чи заступником голови суду своїх 

трудових обов’язків». У рамках наукових дискусій та обговорень може бути 

піднято питання деталізації цієї норми, зокрема включення до її змісту окремих 

трудових обов’язків керівником суду, одноразове порушення яких може бути 

підставою звільнення судді  з посади, наприклад порушення без поважних 

причин строку видання наказу про припинення трудових відносин з суддею 

після надходження інформації про наявність підстав звільнення судді з посади 

чи припинення його повноважень. 

Наявність випадків, коли судді намагаються уникнути звільнення за 

дисциплінарними підставами шляхом подання заяви про звільнення за власним 

бажанням або шляхом подання заяви про відставку в сукупності з 

альтернативністю норми про призупинення розгляду такої заяви на час 

дисциплінарного провадження, дає можливість як суддям використовувати 

такий механізм, так і Вищій раді правосуддя сприяти їм в цьому з огляду на 

специфіку законодавчої конструкції відповідної правової норми. З метою 
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вирішення цієї проблеми пропонуємо ч. 3 ст. 55 Закону України «Про Вищу 

раду правосуддя» викласти в такій редакції: «3. Вища рада правосуддя зупиняє 

розгляд питання про звільнення судді з посади з підстав, визначених пунктами 

1 та 4 частини шостої статті 126 Конституції України, на час розгляду скарги 

або заяви, наслідком якої може бути звільнення судді з посади з підстав, 

визначених пунктами 2, 3, 6 частини шостої статті 126 Конституції України». 

Подібні законодавчі зміни дадуть змогу запобігти неоднаковій практиці Вищої 

ради правосуддя щодо зупинення чи незупинення розгляду заяви про 

звільнення за власним бажанням або шляхом подання заяви про відставку, а 

також відповідному закриттю дисциплінарного провадження через припинення 

правового статусу судді. 

Складною з точки зору юридичного механізму виконання є процедура 

поновлення судді на посаді, особливого після того, як трудові відносини з 

суддею були припинені. Складність цієї процедури яскраво продемонстрована 

на прикладі виконання Україною рішення Європейського суду з прав людини 

«Олександр Волков проти України» про поновлення судді на посаді. Попри 

вимогу «негайності» виконання рішень суду у подібній ситуації, воно 

виконувалося державою більше двох років. Запобіганню на майбутнє 

виникненню подібних ситуацій мало б сприяти запровадження правової норми, 

яка б визначала: 1) набуття рішенням Європейського суду з прав людини 

законної сили, яким передбачається застосування індивідуального заходу – 

поновлення судді на посаді як підставу скасування відповідного рішення Вищої 

ради правосуддя про звільнення судді; 2) конкретний календарний строк для 

Вищої ради правосуддя на скасування власного рішення про звільнення судді з 

посади.  

Відзначимо, що після успіху в суді О.Ф. Волкова багато українських 

суддів також подали відповідні заяви до Європейського суду з прав людини, 

сподіваючись отримати визнання судом порушення щодо себе вимог Конвенції 

про права людини та застосування індивідуального заходу реагування – 

поновлення на посаді. Водночас в п. 148 рішення Європейського суду з прав 
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людини від 19 січня 2017 року по справі «Куликов та інші проти України» (по 

справі свої вимоги до України заявили вісімнадцять суддів) Суд зазначає, що 

станом на сьогодні в Україні впроваджується повномасштабна судова реформа, 

яка включає внесення змін до Конституції України та законів України, а також 

інституційні зміни. У зв’язку з цим Суд не в змозі на даний час оцінити 

ефективність відновлення національного провадження, якщо заявники цього 

вимагатимуть. Проте, враховуючи обсяг та обставини заяв, що розглядаються, 

не можна дійти висновку, що ці істотно нові обставини роблять відповідні 

національні провадження даремними і безрезультатними. Таким чином, Суд не 

дотримується підходу, обраного у справі «Олександр Волков проти України» 

щодо вказівки про вжиття заходів індивідуального характеру, та відхиляє 

відповідне прохання ряду суддів про їх негайне поновлення на посаді [212]. На 

нашу думку, рішення Європейського суду з прав людини про поновлення судді 

на посаді свого часу носило винятковий характер. У зв’язку з цим, а також 

через наявність ряду позитивних зрушень у сфері правосуддя в рамках судової 

реформи 2016 року, зокрема об’єктивності та неупередженості розгляду 

дисциплінарних справ судді, навряд чи подібне рішення у майбутньому буде 

ще раз прийнято. Тому немає на разі практичної необхідності внесення 

відповідних змін у законодавство. 

Дещо інша ситуація склалася щодо скасування рішення Вищої ради 

правосуддя судами української юрисдикції. Подібні рішення мають місце, але 

відсутність механізму їх виконання суттєво порушують трудові права індивіда, 

зокрема право на працю та право бути негайно поновленим на посаді після 

встановлення факту незаконності звільнення. Отже, Закон України «Про 

судоустрій і статус суддів» має бути доповнений нормою, яка б врегулювала 

процедуру виконання рішення суду про поновлення судді на посаді. Додаткові 

складнощі виникають тоді, коли штатна чисельність суду заповнена на сто 

відсотків; відповідно без внесення змін до цієї чисельності виконати рішення 

суду про поновлення судді на посаді практично неможливо. Пункт 6 статті 19 

вищезгаданого Закону передбачає, що кількість суддів у суді визначає 
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Державна судова адміністрація України за погодженням з Вищою радою 

правосуддя з урахуванням судового навантаження та в межах видатків, 

визначених у Державному бюджеті України на утримання судів та оплату праці 

суддів [83]. Таким чином, зміна штатної чисельності суду з метою поновлення  

працівника на посаді судді пов’язана з додатковим волевиявленням на це Вищої 

ради правосуддя та Державної судової адміністрації. Отже, з метою 

забезпечення права судді як колишнього працівника бути в найкоротші строки 

поновленим на роботі, вважаємо за необхідне внести наступні зміни в Закон 

України «Про судоустрій і статус суддів»: 

1) доповнити пункт 6 статті 19 абзацом 2 такого змісту: «Після набрання 

законної сили рішенням суду про скасування рішення Вищої ради правосуддя 

щодо звільнення судді з посади, трудові відносини з яким припинені, якщо 

відсутні вакантні посади суддів в суді, де суддя працював раніше, в 

десятиденний строк Державна судова адміністрація України та Вища рада 

правосуддя забезпечують зміну штатної структури суду шляхом її збільшення 

на одну штатну одиницю посади судді»; 

2) доповнити Закон статтею 118-2 такого змісту: «Стаття 118-2. 

Поновлення судді на посаді. 1. Рішення суду про скасування рішення Вищої 

ради правосуддя щодо звільнення судді з посади, яке набуло законної сили,  є 

підставою поновлення на посаді судді, трудові відносини з яким припинені. 2. 

Голова суду (особа, яка виконує його обов’язки) не пізніше двох робочих днів 

після набрання законної сили рішенням суду про скасування рішення Вищої 

ради правосуддя щодо звільнення судді з посади видає наказ про поновлення 

судді на посаді. У разі відсутності в суді вакантних посад судді на дату 

набрання законної сили рішенням суду про скасування рішення Вищої ради 

правосуддя щодо звільнення судді з посади, голова суду (особа, яка виконує 

його обов’язки) видає наказ про поновлення судді на посаді не пізніше одного 

робочого дня після того, як така вакантна посада з’явиться». 

Правовий статус Вищої ради правосуддя, зокрема її персональний склад, 

передбачає наявність серед числа її членів працюючих суддів, які на час 
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виконання роботи у Вищій раді правосуддя відряджаються з свого основного 

місця роботи – відповідного суду. При цьому звільнення з посади судді, 

припинення суддівських повноважень є прямими підставами припинення 

повноважень члена Вищої ради правосуддя. Натомість звільнення судді з 

посади члена цієї Ради, припинення повноважень члена Вищої ради правосуддя 

прямого зв’язку з припиненням правового статусу судді не має. У даному 

контексті виникає цікава юридична ситуація: підставами для звільнення члена 

Вищої ради правосуддя є ряд протиправних дій судді, що по суті є 

дисциплінарними проступками (допущення поведінки, що підриває авторитет 

та суспільну довіру до правосуддя та судової влади, порушення вимог 

законодавства про запобігання корупції, порушення вимог несумісності  тощо); 

звільнити суддю з цих підстав може з’їзд суддів України за поданням Вищої 

ради правосуддя. Отже, дискусійним моментом є те, чи можна, по-перше, 

вважати подібне звільнення дисциплінарним стягненням; по-друге, чи може 

Вища рада правосуддя притягнути до дисциплінарної відповідальності особу 

вже як звичайного суддю за протиправні дії, вчинені ним під час перебування 

на посаді члена Вищої ради правосуддя, оскільки існує конституційна заборона 

на притягнення громадянина до відповідальності одного виду двічі. 

На нашу думку, звільнення з посади члена Вищої ради правосуддя не 

може бути дисциплінарним стягненням, так як прийняття рішення про 

звільнення судді з посади члена цієї Ради є адміністративною компетенцією 

з’їзду суддів України, воно відбувається не в рамках притягнення до 

адміністративної відповідальності, а в контексті права з’їзду суддів визначати 

гідного представника суддівського товариства в Раді. Тобто з’їзд може як 

обрати особу, так і звільнити її з посади, якщо вона не виправдала покладені на 

неї очікування чи допустила порушення закону; єдина обов’язкова вимога – 

наявність відповідного подання на звільнення від Вищої ради правосуддя. 

Відсутність в такій ситуації факту притягнення до дисциплінарної 

відповідальності робить можливим здійснення наступного дисциплінарного 

провадження щодо судді, звичайно в межах строку притягнення до 
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дисциплінарної відповідальності. При цьому з метою спрощення такого 

дисциплінарного провадження факти, встановлені в процесі звільнення судді з 

посади, доцільно наділити преюдиційністю, відсутністю потреби повторного їх 

з’ясування для прийняття рішення по дисциплінарній справі. Відповідно 

пропонуємо статтю 49 Закону України «Про вищу раду правосуддя» доповнити 

п. 14 такого змісту: «Факти, обставини, встановлені Вищої радою правосуддя 

або з’їздом суддів України в процесі звільнення члена Вищої ради правосуддя з 

посади на підставі пп. 3-6 ч. 1 статті 24 Закону України «Про Вищу раду 

правосуддя», не доказуються під час розгляду дисциплінарної справи проти 

судді, що був звільнений з посади члена Вищої ради правосуддя». 

Р. О. Куйбіда та М. Л. Середа, досліджуючи проблеми законодавства і 

практики у сфері дисциплінарної відповідальності суддів в Україні, доводять, 

що моніторинг дисциплінарної практики на підставі реформованого у 2010 році 

законодавства дав можливість зробити такі ключові рекомендації 

дисциплінарним органам: 1) на підставі попередньої практики відмов у 

відкритті дисциплінарного провадження виробити певні критерії прийнятності 

заяв (скарг) щодо поведінки судді і оприлюднити їх для тих, хто подає заяву 

(скаргу); 2) формувати послідовну дисциплінарну практику (а у разі допущення 

відхилень від попередньої практики, обґрунтовувати такі відхилення); 3) з 

метою досягнення юридичної визначеності регулярно публікувати огляди 

дисциплінарної практики, які інформуватимуть про те, яка поведінка судді є 

дисциплінарним проступком, а яка ні і яка поведінка мала наслідком звільнення 

судді з посади тощо [213, с. 56-57]. Попри те, що в 2016 році пройшла чергова 

судова реформа, дані рекомендації залишаються актуальними і нині. 

Так, згідно з даними офіційного сайту Вищої ради правосуддя станом на 

18 листопада 2017 року існує інформація про п’ятдесят фактів ухвалення 

Дисциплінарними палатами Вищої ради правосуддя подання про звільнення 

суддів з посади. При цьому лише в одинадцяти ситуаціях присутня інформація 

про відповідне рішення Ради (звільнити суддю чи скасувати, змінити рішення 

Дисциплінарної палати) [214]. В окремих випадках після рішення 
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Дисциплінарної палати пройшло більше восьми місяців, а остаточне рішення 

все ще не прийнято або інформація про нього не оприлюднена (хоча згідно з 

регламентом Вищої ради правосуддя остаточне рішення має бути прийнято в 

місячний строк після відповідного подання Дисциплінарної палати). Подібні 

строки потрібно визначати на рівні закону, а не підзаконного акта, тому 

пропонуємо перше речення пункту 3 статті 56 Закону України «Про Вищу раду 

правосуддя» доповнити словами «протягом одного місяця після надходження 

цього подання до Вищої ради правосуддя». 

Окрім необхідності дотримання строків розгляду дисциплінарної справи, 

прийняття рішення про звільнення судді з посади Вищою радою правосуддя та 

її органами, актуальним залишається і необхідність послідовності в 

дисциплінарній практиці, проведення її огляду, аналізу, в тому числі причин 

скасування рішень дисциплінарних палат Вищою радою правосуддя, а рішень 

Вищої ради правосуддя – судовими органами. Відповідно, вважаємо за 

доцільне деталізувати повноваження Вищої ради правосуддя, доповнивши ч. 1 

ст. 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» п. 20-1 такого змісту: «20-1) 

узагальнює практику застосування законодавства про звільнення суддів з 

посади, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності» [215, с. 54]. 

Регулярне виконання Вищою радою правосуддя цього обов’язку сприятиме 

єдності та послідовності дисциплінарної практики, сприйняттю та розумінню 

суспільством результатів діяльності суддівських дисциплінарних органів, 

інформуванню суддів та третіх осіб, яка поведінка судді (на підставі 

конкретних прикладів) кваліфікується в якості істотного дисциплінарного 

проступку, грубого чи систематичного нехтування суддею своїми обов’язками 

та, відповідно, є підставою звільнення з посади.  

Проведений нами аналіз перспективних напрямків вдосконалення 

законодавства України, яке регулює звільнення суддів з посади та припинення 

їх службових повноважень, дає можливість стверджувати, що подібне 

вдосконалення може бути проведення шляхом внесення низки змін до 

Конституції України, законів України «Про судоустрій та статус суддів», «Про 
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Вищу раду правосуддя», інших нормативно-правових актів. Подібне 

вдосконалення, як правило, стосується ряду процесуальних недоліків механізму 

припинення правового статусу судді; в той же час, в окремих випадках воно 

має більш системний характер, оскільки зачіпає загальнонаціональні проблеми 

правового регулювання окремих явищ життя суспільства. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Більшість держав з точки зору техніко-юридичної термінології 

нормативних актів на вважає за потрібне виділяти окремі поняття за критерієм 

об’єктивності юридичних фактів як підстав припинення правового статусу 

судді чи наявності волевиявлення однієї із сторін на таке припинення. Більше 

того, часто такі очевидні факти неможливості подальшої роботи суддею як, 

наприклад, набуття чинності рішення суду про визнання особи недієздатною чи 

померлою, обвинувального вироку суду щодо судді, припинення її 

громадянства потребують подальшого схвалення адміністративними чи 

виконавчими органами держави; відтак лише після ухвалення такого рішення 

відбувається припинення суддівських повноважень. 

2. Проведене дослідження закордонного досвіду правового регулювання 

припинення правового статусу судді засвідчило наявність ряду положень, які 

встановлюють для суддів як більший, так і менший рівень захисту трудових 

прав, у порівнянні із законодавством України: 

2.1. До нормативних положень, які встановлюють суддям як працівникам 

більший обсяг захисту трудових прав у трудових відносинах, належать 

наступні елементи: 1) вища межа граничного віку перебування на посаді судді 

нижньої та середньої ланки судової системи (Австралія, Англія, Польща, 

Росія); 2) можливість підвищення граничного віку перебування судді на посаді 

за окремим рішенням компетентного органу (Польща, Білорусь, Казахстан, 

Узбекистан); 3) припинення повноважень судді не в день досягнення 

граничного віку перебування на посаді, а в певну календарну дату року 

(останній день місяця, півріччя, року) або на власний розсуд судді в певний 
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проміжок часу після досягнення граничного віку (Греція, Франція, Росія); 4) 

окремі протиправні дії судді, наприклад, порушення вимог несумісності, є 

підставою застосування м’якших санкцій, аніж звільнення – зауваження, 

догани, суворої догани (Литва); 5) набуття законної сили рішенням суду про 

визнання громадянина безвісти відсутнім є підставою призупинення, а не 

припинення правовому статусу судді; відповідно, якщо з часом особа з’явиться, 

її повноваження поновлюються (Молдова, Росія, Казахстан, Узбекистан); 6) 

обмежений термін притягнення до дисциплінарної відповідальності – 2, 6, 12, 

24 місяці в залежності від часу та обставин вчинення, виявлення проступку 

(Білорусь, Росія). 

2.2. Виокремлюємо такі нормативні елементи законодавства іноземних 

країн, які встановлюють для суддів менший обсяг захисту трудових прав при 

прийнятті рішення про припинення трудового договору: 1) диференціація 

підстав припинення правового статусу судді в різних адміністративно-

територіальних одиницях країни (США); 2) визначення календарного проміжку 

часу, відсутність на роботі протягом якого є підставою звільнення судді з 

посади (Китай); 3) звільнення за власним бажанням відбувається після 

закінчення тримісячного терміну після подання відповідної заяви (Польща); 4) 

застосування до судді у відставці вимог несумісності (комерційна чи будь-яка 

інша оплачувана діяльність, крім викладацької, творчої та наукової, членство в 

органі управління підприємства тощо), порушення яких може зумовити 

припинення цієї відставки (Молдова); 5) набрання законної сили рішенням суду 

про застосування до судді примусових заходів медичного характеру є окремою 

підставою припинення суддівських повноважень (Казахстан, Росія); 6) 

припинення кримінальної справи на досудовій стадії за нереабілітуючими 

підставами є окремою підставою припинення правового статусу судді 

(Казахстан, Вірменія). 

3. Виокремлено наступні проблеми юридичного механізму звільнення та 

припинення повноважень судді: 1) постійні зміни в законодавстві зумовлюють 

наявність низки перехідних положень, часткове збереження чинності старого 
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закону, диференціацію підстав та механізму припинення правового статусу 

судді; 2) неоднаковий обсяг прав та можливостей судді при реалізації такої 

юридичної гарантії при звільненні як довічне грошове забезпечення судді у 

відставці в залежності від фактів проходження кваліфікаційного оцінювання, 

призначення на посаду після 30 вересня 2016 року та стажу суддівської роботи 

після цієї дати не менше трьох років, а також від правил підрахунку 

суддівського стажу в залежності від дати обрання на посаду; 3) встановлення 

невідповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання є додатковою 

підставою звільнення судді з посади, не передбаченою Конституцією України; 

4) ліквідація роботодавця – Верховного Суду України, Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 

Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України 

– є додатковою підставою припинення суддівських повноважень не 

передбаченою Конституцією України; 5) недосконалість законодавчих змін 

переліку підстав припинення правового статусу судді, зокрема в частині 

неврахування факту закінчення п’ятирічного строку призначення великої 

кількості суддів та неможливості припинити правовий статус судді на цій 

підставі, створили умови, за яких трудові відносини тривають, проте працівник 

фактично основні трудові обов’язки (здійснення правосуддя) не виконує; 6) 

оціночний характер категорій істотності, грубості, упередженості, умислу в 

діях судді зумовлює різне сприйняття наявності чи відсутності підстав для 

звільнення як дисциплінарного стягнення в залежності від суб’єктивного 

розуміння системи цінностей особами, які уповноважені приймати відповідні 

дисциплінарні рішення; 7) диференціація давності притягнення до 

дисциплінарної відповідальності в залежності від часу здійснення 

протиправних дій – до 30 вересня 2016 року чи після цієї дати; 8) відсутність 

серед конституційних підстав припинення правового статусу судді такої 

підстави як поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю 

роботу, що зумовлює складнощі щодо виконання рішень суду про поновлення 

судді на посаді; 9) відсутність механізму поновлення Вищою радою правосуддя 
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судді на посаді створює проблеми у виконанні рішення суду про таке 

поновлення, можливі затягування цього процесу, в тому числі шляхом 

посилання на повну укомплектованість штату відповідного суду; 10) 

альтернативність норми про можливість зупинення розгляду заяви про 

звільнення за власним бажанням чи у відставку на час розгляду скарги чи заяви 

в рамках дисциплінарного провадження, що зумовлює можливість 

неоднакового застосування норм права при вирішенні подібних ситуацій; 11) 

фактичне виведення з кола осіб, що можуть бути притягнені до 

адміністративної відповідальності за ст. 172-6 КУпАП, суддів, щодо яких 

прийнято рішення про звільнення їх з посади через недоліки законодавчої 

техніки правого регулювання механізму звільнення судді з посади; 12) 

відображення поширених в суспільстві явищ правового нігілізму, низького 

рівня правової культури і на членів Вищої ради правосуддя як дисциплінарного 

органу в судовій сфері; 13) спроби влади використовувати механізм звільнення 

суддів у політичних цілях, при цьому рішення Вищої ради правосуддя в даному 

контексті не дають підстав бути впевненим про її незалежність при прийнятті 

відповідних рішень. 

4. Виокремлені проблеми, які зумовлені низкою об’єктивних та 

суб’єктивних чинників, в тому числі умовами перманентного реформування 

сфери правосуддя та суспільно-політичними процесами в державі. Відтак їх 

подолання пов’язане з комплексним, системним вирішенням окреслених 

чинників. Лише за таких умов можна забезпечити ефективне та дієве 

функціонування механізму звільнення судді з посади та припинення його 

повноважень. 

5. Проведений аналіз перспективних напрямків вдосконалення 

законодавства України, яке регулює звільнення суддів з посади та припинення 

їх службових повноважень, засвідчив, що подібне вдосконалення може бути 

проведене шляхом внесення низки змін до Конституції України, законів 

України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Вищу раду правосуддя», інших 

нормативно-правових актів. Подібне вдосконалення, як правило, стосується 
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ряду процесуальних недоліків механізму припинення правового статусу судді; 

в той же час, в окремих випадках воно має більш системний характер, 

стосується загальнонаціональних проблем правового регулювання окремих 

явищ життя суспільства. 

6. Перспективними напрямками покращення законодавства в сфері 

припинення суддівських повноважень є: 1) затвердження Міністерством 

охорони здоров’я України вичерпного переліку медичних станів, захворювань, 

діагнозів, наявність яких виключає можливість виконання обов’язків судді ( в 

тому числі такий медичний стан як тимчасова непрацездатність судді, що 

триває більше шести місяців та зумовлює неявку на роботу з цієї причини); 2) 

запровадження обов’язкового комплексного медичного обстеження суддів один 

раз на три роки – для суддів віком до 55 років; щорічно – для суддів, старших 

55 років; медичні заклади інформують Вищу раду правосуддя про наявність 

таких захворювань, медичних станів, яка, в свою чергу, подає звернення до 

урядової медичної комісії для підготовки відповідного висновку щодо 

подальшої здатності особи виконувати суддівські повноваження; 3) у процесі 

вирішення проблеми подвійного громадянства важливо врегулювати, який саме 

державний орган та у який спосіб має аналізувати інформацію, докази про 

наявність правового зв’язку з іншими державами. Додатково серед обов’язків 

даного органу обов’язкового потрібно передбачити повідомлення державного 

органу, в тому числі суду, в якому працює особа, про з’ясовані факти набуття 

громадянства (підданства) інших держав.  

7. Пропонуємо доповнити конституційний перелік об’єктивних 

юридичних фактів, що унеможливлюють подальше виконання суддівських 

повноважень з огляду на етичні міркування, необхідність забезпечення 

авторитету та поваги до суду: частину 7 статті 126 Конституції України 

доповнити пунктами 6, 7 такого змісту: «6) набрання законної сили ухвалою 

суду про закриття кримінального провадження у зв’язку із звільненням особи 

від кримінальної відповідальності»; «7) набрання законної сили ухвалою суду 

про застосування примусових заходів медичного характеру». 
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Звичайно ми усвідомлюємо складність та календарну тривалість 

законодавчого шляху внесення змін до Основного Закону держави. 

Альтернативним варіантом є припинення правового статусу судді через 

механізм звільнення з посади за станом здоров’я чи вчинення істотного 

дисциплінарного проступку, несумісного із статусом судді. Водночас, на нашу 

думку, логічно ці ситуації трактувати саме як підстави припинення суддівських 

повноважень, як об’єктивні юридичні факти, які зумовлюють припинення 

правового статусу судді вже в силу свого настання без потреби додаткового 

волевиявлення сторін трудового договору чи третіх осіб.  

8. З метою повідомлення органами, які беруть участь у вирішенні питань 

громадянства, про припинення громадянства, відповідного роботодавця 

пропонуємо доповнити ч. 1 статті 22 Закону України «Про громадянство» 

пунктом 4 такого змісту: «4) інформує керівника органу державної влади, 

місцевого самоврядування, структурної одиниці Збройних сил України про 

припинення громадянства України державним службовцем, службовою 

особою, яка постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснює 

функції представників влади чи місцевого самоврядування, суддею, 

військовослужбовцем, працівником правоохоронного органу». 

9. Пропонуємо внести наступні зміни до Закону України «Про судоустрій 

і  статус суддів»: 

9.1. Доповнити п. 6 статті 19 абзацом 2 такого змісту: «Після набрання 

законної сили рішенням суду про скасування рішення Вищої ради правосуддя 

щодо звільнення судді з посади, трудові відносини з яким припинені, якщо 

відсутні вакантні посади суддів в суді, де суддя працював раніше, в 

десятиденний строк Державна судова адміністрація України та Вища рада 

правосуддя забезпечують зміну штатної структури суду шляхом її збільшення 

на одну штатну одиницю посади судді». 

9.2. Пропонуємо п. 9 статті 109 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» доповнити підпунктами 8, 9 такого змісту: «8) умисне порушення норм 

права при прийнятті судового рішення, яке заподіяло шкоду особі в сумі більше 
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п’ятисот тисяч гривень; порушення норм права (незалежно від наявності 

умислу в діях судді) при прийнятті судового рішення, яке заподіяло шкоду 

особі в сумі більше одного мільйона гривень»; «9) одноразове грубе порушення 

головою, першим заступником чи заступником голови суду своїх трудових 

обов’язків». 

9.3. Доповнити Закон статтею 118-1 такого змісту: «Стаття 118-1. 

Припинення трудових відносин з суддею внаслідок звільнення з посади. 1. 

Звільнення судді з посади є підставою припинення трудових відносин судді з 

відповідним судом, про що голова суду видає наказ протягом двох робочих днів 

з дати отримання судом інформації про наявність підстав для звільнення судді з 

посади». 

9.4. Доповнити Закон статтею 118-2 такого змісту: «Стаття 118-2. 

Поновлення судді на посаді. 1. Рішення суду про скасування рішення Вищої 

ради правосуддя щодо звільнення судді з посади, яке набуло законної сили,  є 

підставою поновлення на посаді судді, трудові відносини з яким припинені. 2. 

Голова суду (особа, яка виконує його обов’язки) не пізніше двох робочих днів 

після набрання законної сили рішенням суду про скасування рішення Вищої 

ради правосуддя щодо звільнення судді з посади видає наказ про поновлення 

судді на посаді. У разі відсутності в суді вакантних посад судді на дату 

набрання законної сили рішенням суду про скасування рішення Вищої ради 

правосуддя щодо звільнення судді з посади, голова суду (особа, яка виконує 

його обов’язки) видає наказ про поновлення судді на посаді не пізніше одного 

робочого дня після того, як така вакантна посада з’явиться». 

9.5. Доповнити Закон статтею 124-1 такого змісту: «Стаття 124-1. 

Припинення повноважень судді у зв’язку з набранням законної сили ухвалою 

суду про закриття кримінального провадження у зв’язку із звільненням особи 

від кримінальної відповідальності. 1. Суд, який постановив ухвалу про закриття 

кримінального провадження у зв’язку із звільненням особи від кримінальної 

відповідальності негайно повідомляє про це Вищу раду правосуддя, Вищу 

кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію 
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України. 2. Повноваження судді припиняються з дня набрання законної сили 

ухвалою суду про закриття кримінального провадження у зв’язку із 

звільненням особи, що є суддею, від кримінальної відповідальності щодо нього. 

Такий суддя втрачає визначені законом гарантії незалежності і недоторканності 

судді, право на грошове та інше забезпечення, в тому числі суддівську 

винагороду». 

9.6. Доповнити Закон статтею 124-2 такого змісту: «Стаття 124-2. 

Припинення повноважень судді у зв’язку з набранням законної сили ухвалою 

суду про застосування примусових заходів медичного характеру. 1. Суд, який 

постановив ухвалу про застосування примусових заходів медичного характеру 

до особи, яка є суддею, негайно повідомляє про це Вищу раду правосуддя, 

Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову 

адміністрацію України. 2. Повноваження судді припиняються з дня набрання 

законної сили ухвалою суду про застосування примусових заходів медичного 

характеру. Такий суддя втрачає визначені законом гарантії незалежності і 

недоторканності судді, право на грошове та інше забезпечення, в тому числі 

суддівську винагороду».  

9.7. Ч. 1 статті 125 викласти в такій редакції: «1. Припинення 

повноважень судді є підставою припинення трудових відносин судді з 

відповідним судом, про що голова суду видає наказ протягом двох робочих днів 

з дати отримання судом інформації про наявність підстав припинення 

повноважень судді». 

10. Пропонуємо в Закон України «Про Вищу раду правосуддя» внести 

наступні зміни: 

10.1. Доповнити ч. 1 статті 3 п. 20-1 такого змісту: «20-1) узагальнює 

практику застосування законодавства про звільнення суддів з посади, 

притягнення їх до дисциплінарної відповідальності». 

10.2. Доповнити статтю 49 пунктом 14 такого змісту:«14. Факти, 

обставини, встановлені Вищої радою правосуддя або з’їздом суддів України в 

процесі звільнення члена Вищої ради правосуддя з посади на підставі пп. 3-6 ч. 
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1 статті 24 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», не доказуються під 

час розгляду дисциплінарної справи проти судді, що був звільнений з посади 

члена Вищої ради правосуддя». 

10.3. Ч. 3 статті 55 викласти в такій редакції: «3. Вища рада правосуддя 

зупиняє розгляд питання про звільнення судді з посади з підстав, визначених 

пунктами 1 та 4 частини шостої статті 126 Конституції України, на час розгляду 

скарги або заяви, наслідком якої може бути звільнення судді з посади з підстав, 

визначених пунктами 2, 3, 6 частини шостої статті 126 Конституції України». 

10.4. Перше речення пункту 3 статті 56 доповнити словами «протягом 

одного місяця після надходження цього подання до Вищої ради правосуддя». 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання – визначення сутності та особливостей правового 

регулювання звільнення судді з посади та припинення його повноважень, 

з’ясовані проблемні питання відповідного юридичного механізму та 

перспективні напрямки вдосконалення законодавства України в цій площині. 

У результаті проведеного дослідження сформульовано низку висновків, 

пропозицій і рекомендацій, спрямованих на виконання зазначеного завдання. 

1. Історичні етапи розвитку нормативного регулювання звільнення та 

припинення повноважень суддів в Україні класифіковано за двома 

критеріями – в залежності від цивілізаційного розвитку державних утворень 

на українських землях та згідно з процедурою їх здійснення. 

За критерієм цивілізаційного розвитку державних утворень виокремлено 

такі періоди: 1) додержавний період українських земель (з давніх часів – до 

VIII ст.); 2) часи Київської Русі та Галицько-Волинської держави (IX–XIV ст.); 

3) часи польської, литовської, та польсько-литовської держави (XIV–XVIII ст.); 

4) часи Гетьманщини (друга пол. XVII–XVIII ст.); 5) часи Російської імперії 

(друга пол. XVIII – поч. XX ст.); 6) часи спроб відновити українську 

державність на початку XX ст. (1917–1920 рр.); 7) часи Радянської України 

(1919–1991 рр.); 8) початковий етап формування судової системи незалежної 

України (1991–2016 рр.); 9) сучасний етап судової системи незалежної України 

(з 2016 р. – по наш час). 

За критерієм процедури припинення правового статусу судді 

виокремлено наступні періоди: 1) поєднання адміністративної та судової 

влади в статусі посадовця (з давніх часів – по XIV ст.); 2) здійснення 

правосуддя спеціально обраними (призначеними) суддями (XV ст. – 1991 р.); 

3) незалежних умов здійснення правосуддя (1992 р. – наш час); 

2. Виокремлено ознаки звільнення судді як підстави припинення 

трудового договору: 1) здійснюється у формі одноособового чи спільного 
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волевиявлення сторін трудового договору, третіх осіб на його припинення; 2) в 

частині волевиявлення на звільнення судді адміністративні функції 

роботодавця здійснює спеціальний орган, що не є стороною трудових відносин, 

– Вища рада правосуддя; 3) дуалізм правової природи функціонування органу, 

що приймає рішення про звільнення судді: з одного боку, Вищій раді 

правосуддя делеговані функції роботодавця щодо судді в частині звільнення 

його з посади; з іншого – її склад формується, в тому числі, шляхом 

опосередкованого (через з’їзд суддів України) направлення суддею своїх 

представників у цей орган; 4) обмеження волевиявлення судді на припинення 

трудових відносин – він продовжує здійснювати свої повноваження до 

ухвалення рішення про його звільнення незалежно від дати заяви про 

звільнення та дати рішення про звільнення; 5) неможливість звільнення за 

ініціативи роботодавця з об’єктивних економічно-організаційних підстав 

функціонування суду як роботодавця – ліквідації чи реорганізації суду. 

Виділено ознаки припинення повноважень судді як підстави 

припинення трудових відносин за його участі: 1) не містять волевиявлення 

сторони трудового договору, третіх осіб на його припинення; 2) 

здійснюються на підставі об’єктивних юридичних фактів, вичерпний перелік 

яких визначено законодавством; 3) дата припинення повноважень співпадає 

з датою відповідного юридичного факту; 4) у переважній більшості випадків 

присутній певний часовий проміжок між датою припинення повноважень 

судді та датою припинення з ним трудових відносин. 

3. Визначено такі міжнародні стандарти звільнення судді з посади та 

припинення його повноважень: 1) неприпустимість зворотної сили закону 

при встановленні віку виходу судді на пенсію; 2) звільнення судді виключно 

з вичерпного переліку підстав, передбачених законом; 3) незмінність судді – 

можливість дострокового припинення статусу судді до досягнення ним 

граничного віку служби з причин неспроможності здійснювати правосуддя 

або поведінки, в тому числі дисциплінарного проступку, несумісного із 
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статусом судді; 4) здійснення дисциплінарного провадження проти судді, 

підтвердження належності підстав для звільнення чи припинення 

повноважень незалежним органом, не менше половини членів якого є 

суддями, обраними самими суддями; 5) неприпустимість автоматичного 

припинення повноважень разом з ліквідацією (реорганізацією) роботодавця 

– конкретного суду; особі обов’язково має бути запропоновано переведення 

до інших судів того ж самого рівня на той же строк. 

4. Диференціація обсягу трудових прав суддів при вирішенні питання 

звільнення їх з посади у залежності від того, чи є особа суддею 

Конституційного Суду, чи суддею інших судів України, полягає в тому, що 

суддям Конституційного Суду встановлено більший обсяг трудових прав та 

гарантій. Це обґрунтовується тим, що: 1) порушення вимог щодо 

несумісності, вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи 

систематичне нехтування своїми обов’язками підтверджується висновком 

постійної комісії з питань регламенту та етики суду, до складу якої входять 

виключно судді, тоді як до складу Вищої ради правосуддя, її дисциплінарних 

палат входять також інші особи; 2) при встановленні факту порушення вимог 

щодо несумісності суддя попереджається про необхідність усунення таких 

обставин протягом певного строку, невиконання цієї вимоги є підставою для 

звільнення; натомість щодо інших суддів механізму попередження не існує; 

3) відсутня норма щодо порушення обов’язку підтвердити законність 

джерела походження майна як окремої підстави звільнення з посади; 4) існує 

можливість відставки з посади судді за наявності стажу чотирьох років 

роботи суддею Конституційного Суду, тоді як іншим суддям потрібно мати 

стаж не менше двадцяти років суддівської роботи. 

5. Процедури, які мають місце в процесі припинення трудових 

відносин з суддею у зв’язку з настанням законодавчих підстав припинення 

повноважень судді охоплюють: 1) настання певного юридичного факту – 

підстави припинення правового статусу судді; 2) припинення повноважень 
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судді (співпадає з днем припинення громадянства України чи набуття 

громадянства іншої держави, набрання законної сили рішенням суду про 

визнання судді безвісти відсутнім, оголошення померлим, визнання 

обмежено дієздатним чи недієздатним, смерті, набрання законної сили 

обвинувального вироку суду щодо судді за вчинення злочину; настає 

наступного дня після досягнення суддею шістдесяти п’яти (сімдесяти) років, 

закінчення строку повноважень); 3) повідомлення про настання юридичного 

факту – підстави припинення правового статусу судді Вищої ради 

правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Державної 

судової адміністрації України; 4) видання наказу головою суду про 

припинення трудових відносин (припинення трудового договору) з суддею, 

проведення грошового розрахунку, видача трудової книжки. 

6. Гарантії трудових прав суддів при звільненні та припиненні 

повноважень включають в себе: 1) вичерпність підстав звільнення та 

припинення повноважень; 2) необхідність з’ясування наявності дійсного 

волевиявлення судді на припинення трудових правовідносин; 3) наявність 

окремих інституцій – Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя, які 

здійснюють дисциплінарне провадження щодо судді, та винятково подання 

яких про звільнення може бути підставою для розгляду відповідного питання 

Вищою радою правосуддя; 4) процесуальна можливість брати участь у 

засіданнях Вищої ради правосуддя та її органів; 5) механізм попереднього 

вивчення та перевірки дисциплінарної скарги, який запобігає 

необґрунтованому відкриттю дисциплінарної справи, безпідставному 

ставленню під сумнів якості, сумлінності, належності, достатності виконання 

суддею власних посадових обов’язків; 6) можливість оскарження рішень 

Дисциплінарних палат; 7) обов’язковість встановлення факту відмови судді від 

переведення або ухилення від виконання рішення про переведення при 

розгляді питання про звільнення у зв’язку з незгодою судді на переведення до 

іншого суду в разі ліквідації чи реорганізації суду, в якому він обіймає посаду; 
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8) надання при звільненні судді з посади за його заявою про відставку вихідної 

допомоги, довічного грошового утримання, збереження суддівського імунітету 

та звання судді, яке не впливає на подальшу можливість індивіда знову 

реалізувати своє право на працю; 9) необхідність беззаперечності, 

безальтернативності, остаточності, однозначності визначених законом 

юридичних фактів припинення повноважень судді. 

7. Проведене дослідження закордонного досвіду правового 

регулювання припинення правового статусу судді засвідчило наявність ряду 

положень, які встановлюють для суддів як більший, так і менший рівень 

захисту трудових прав, у порівнянні із законодавством України. Нормативні 

положення, які встановлюють суддям як працівникам: 

7.1. Більший обсяг захисту трудових прав: 1) вища межа граничного 

віку перебування на посаді судді нижньої та середньої ланки судової системи 

(Австралія, Англія, Польща, Росія); 2) можливість підвищення граничного 

віку перебування судді на посаді за окремим рішенням компетентного 

органу (Польща, Білорусь, Казахстан, Узбекистан); 3) припинення 

повноважень судді не в день досягнення граничного віку перебування на 

посаді, а в певну календарну дату року (останній день місяця, півріччя, року) 

або на власний розсуд судді в певний проміжок часу після досягнення 

граничного віку (Греція, Франція, Росія); 4) окремі протиправні дії судді, 

наприклад порушення вимог несумісності, є підставою застосування 

м’якших санкцій, аніж звільнення – зауваження, догани, суворої догани 

(Литва); 5) набуття законної сили рішенням суду про визнання громадянина 

безвісти відсутнім є підставою призупинення, а не припинення правового 

статусу судді; відповідно, якщо з часом особа з’явиться, її повноваження 

поновлюються (Молдова, Росія, Казахстан, Узбекистан); 6) обмежений 

термін притягнення до дисциплінарної відповідальності – 2, 6, 12, 24 місяці в 

залежності від часу та обставин вчинення, виявлення проступку (Білорусь, 

Росія). 
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7.2. Менший обсяг трудових прав: 1) диференціація підстав 

припинення правового статусу судді в різних адміністративно-

територіальних одиницях країни (США); 2) визначення календарного 

проміжку часу, відсутність на роботі протягом якого є підставою звільнення 

з посади (Китай); 3) звільнення за власним бажанням відбувається після 

закінчення тримісячного терміну після подання відповідної заяви (Польща); 

4) застосування до судді у відставці вимог несумісності (комерційна чи будь-

яка інша оплачувана діяльність, крім викладацької, творчої та наукової, 

членство в органі управління підприємства тощо), порушення яких може 

зумовити припинення цієї відставки (Молдова); 5) набрання законної сили 

рішенням суду про застосування до судді примусових заходів медичного 

характеру є окремою підставою припинення суддівських повноважень 

(Казахстан, Росія); 6) припинення кримінальної справи на досудовій стадії за 

нереабілітуючими підставами є окремою підставою припинення правового 

статусу судді (Казахстан, Вірменія). 

8. Визначені наступні проблеми юридичного механізму звільнення та 

припинення повноважень судді: 1) постійні зміни в законодавстві 

зумовлюють наявність низки перехідних положень, диференціацію підстав 

та механізму припинення правового статусу судді; 2) неоднаковий обсяг 

прав та можливостей судді при реалізації такої юридичної гарантії при 

звільненні як довічне грошове забезпечення судді у відставці в залежності 

від фактів проходження кваліфікаційного оцінювання, призначення на 

посаду після 30 вересня 2016 року та стажу суддівської роботи після цієї 

дати не менше трьох років, а також від правил підрахунку суддівського 

стажу в залежності від дати обрання на посаду; 3) встановлення 

невідповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання є додатковою 

підставою звільнення судді з посади, не передбаченою Конституцією 

України; 4) недосконалість законодавчих змін переліку підстав припинення 

правового статусу судді, зокрема в частині неврахування факту закінчення 
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п’ятирічного строку призначення великої кількості суддів та неможливості 

припинити правовий статус судді на цій підставі, створили не визначеності у 

статусі працівників; 5) оціночний характер категорій істотності, грубості, 

упередженості, умислу в діях судді зумовлює різне сприйняття наявності чи 

відсутності підстав для звільнення як дисциплінарного стягнення; 6) 

диференціація давності притягнення до дисциплінарної відповідальності в 

залежності від часу здійснення протиправних дій; 7) відсутність серед 

конституційних підстав припинення правового статусу судді такої підстави 

як поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу, що 

зумовлює складнощі виконання рішень суду про поновлення судді на посаді; 

8) альтернативність норми про можливість зупинення розгляду заяви про 

звільнення за власним бажанням чи у відставку на час розгляду скарги чи 

заяви в рамках дисциплінарного провадження; 9) фактичне виведення з кола 

осіб, що можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності за ст. 

172-6 КУпАП, суддів, щодо яких прийнято рішення про звільнення їх з 

посади через недоліки законодавчої техніки правого регулювання механізму 

звільнення судді з посади; 10) відображення поширених у суспільстві явищ 

правового нігілізму, низького рівня правової культури і на членів Вищої 

ради правосуддя як дисциплінарного органу в судовій сфері; 11) спроби 

влади використовувати механізм звільнення суддів у політичних. 

9. Проведений аналіз перспективних напрямків удосконалення 

законодавства України, яке регулює звільнення суддів з посади та 

припинення їх службових повноважень, засвідчив, що відповідне 

вдосконалення може бути проведене шляхом внесення низки змін до 

Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», 

«Про Вищу раду правосуддя», інших нормативно-правових актів. 

9.1. Запропоновано розширити конституційний перелік підстав 

припинення повноважень судді шляхом доповнення ч. 7 ст. 126 Конституції 

України пунктами 6, 7 такого змісту: «6) набрання законної сили ухвалою 
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суду про закриття кримінального провадження у зв’язку із звільненням 

особи від кримінальної відповідальності»; «7) набрання законної сили 

ухвалою суду про застосування примусових заходів медичного характеру». 

9.2. Запропоновано у Закон України «Про судоустрій і статус суддів» 

внести наступні зміни та доповнення: 

– доповнити п. 6 ст. 19 абзацом 2 такого змісту: «Після набрання 

законної сили рішенням суду про скасування рішення Вищої ради 

правосуддя щодо звільнення судді з посади, трудові відносини з яким 

припинені, якщо відсутні вакантні посади суддів в суді, де суддя працював 

раніше, в десятиденний строк Державна судова адміністрація України та 

Вища рада правосуддя забезпечують зміну штатної структури суду шляхом її 

збільшення на одну штатну одиницю посади судді»; 

– п. 9 ст. 109 доповнити підпунктами 8, 9 такого змісту: «8) умисне 

порушення норм права при прийнятті судового рішення, яке заподіяло 

шкоду особі в сумі більше п’ятисот тисяч гривень; порушення норм права 

(незалежно від наявності умислу в діях судді) при прийнятті судового 

рішення, яке заподіяло шкоду особі в сумі більше одного мільйона гривень»; 

«9) одноразове грубе порушення головою, першим заступником чи 

заступником голови суду своїх трудових обов’язків»; 

– доповнити статтею 118-1: «118-1. Припинення трудових відносин з 

суддею внаслідок звільнення з посади. 1. Звільнення судді з посади є 

підставою припинення трудових відносин судді з відповідним судом, про що 

голова суду видає наказ протягом двох робочих днів з дати отримання судом 

інформації про наявність підстав для звільнення судді з посади»; 

– доповнити статтею 118-2: «Стаття 118-2. Поновлення судді на посаді. 

1. Рішення суду про скасування рішення Вищої ради правосуддя щодо 

звільнення судді з посади, яке набуло законної сили, є підставою поновлення 

на посаді судді, трудові відносини з яким припинені. 2. Голова суду (особа, 

яка виконує його обов’язки) не пізніше двох робочих днів після набрання 
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законної сили рішенням суду про скасування рішення Вищої ради 

правосуддя щодо звільнення судді з посади видає наказ про поновлення 

судді на посаді. У разі відсутності в суді вакантних посад судді на дату 

набрання законної сили рішенням суду про скасування рішення Вищої ради 

правосуддя щодо звільнення судді з посади, голова суду (особа, яка виконує 

його обов’язки) видає наказ про поновлення судді на посаді не пізніше 

одного робочого дня після того, як така вакантна посада з’явиться»; 

– доповнити статтею 124-1: «Стаття 124-1. Припинення повноважень 

судді у зв’язку з набранням законної сили ухвалою суду про закриття 

кримінального провадження у зв’язку із звільненням особи від кримінальної 

відповідальності. 1. Суд, який постановив ухвалу про закриття 

кримінального провадження у зв’язку із звільненням особи від кримінальної 

відповідальності, негайно повідомляє про це Вищу раду правосуддя, Вищу 

кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію 

України. 2. Повноваження судді припиняються з дня набрання законної сили 

ухвалою суду про закриття кримінального провадження у зв’язку із 

звільненням особи, що є суддею, від кримінальної відповідальності щодо 

нього. Такий суддя втрачає визначені законом гарантії незалежності і 

недоторканності судді, право на грошове та інше забезпечення, в тому числі 

суддівську винагороду»; 

– доповнити статтею 124-2: «Стаття 124-2. Припинення повноважень 

судді у зв’язку з набранням законної сили ухвалою суду про застосування 

примусових заходів медичного характеру. 1. Суд, який постановив ухвалу 

про застосування примусових заходів медичного характеру до особи, яка є 

суддею, негайно повідомляє про це Вищу раду правосуддя, Вищу 

кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію 

України. 2. Повноваження судді припиняються з дня набрання законної сили 

ухвалою суду про застосування примусових заходів медичного характеру. 

Такий суддя втрачає визначені законом гарантії незалежності і 
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недоторканності судді, право на грошове та інше забезпечення, в тому числі 

суддівську винагороду»; 

– ч. 1 ст. 125 викласти в такій редакції: «1. Припинення повноважень 

судді є підставою припинення трудових відносин судді з відповідним судом, 

про що голова суду видає наказ протягом двох робочих днів з дати 

отримання судом інформації про наявність підстав припинення повноважень 

судді». 

9.3. Запропоновано у Закон України «Про Вищу раду правосуддя» 

внести наступні зміни: 

– доповнити ч. 1 ст. 3 пунктом 20-1: «20-1) узагальнює практику 

застосування законодавства про звільнення суддів з посади, притягнення їх 

до дисциплінарної відповідальності»; 

– доповнити ст. 49 пунктом 14: «14. Факти, обставини, встановлені 

Вищою радою правосуддя або з’їздом суддів України в процесі звільнення 

члена Вищої ради правосуддя з посади на підставі пп. 3–6 ч. 1 ст. 24 Закону 

України «Про Вищу раду правосуддя», не доказуються під час розгляду 

дисциплінарної справи проти судді, що був звільнений з посади члена Вищої 

ради правосуддя»; 

– ч. 3 ст. 55 викласти: «3. Вища рада правосуддя зупиняє розгляд 

питання про звільнення судді з посади з підстав, визначених пунктами 1 та 4 

частини шостої статті 126 Конституції України, на час розгляду скарги або 

заяви, наслідком якої може бути звільнення судді з посади з підстав, 

визначених пунктами 2, 3, 6 частини шостої статті 126 Конституції 

України»; 

– перше речення п. 3 ст. 56 доповнити словами «протягом одного 

місяця після надходження цього подання до Вищої ради правосуддя». 

9.4. З метою повідомлення органами, які беруть участь у вирішенні 

питань громадянства, про припинення громадянства, відповідного 

роботодавця пропонуємо доповнити ч. 1 статті 22 Закону України «Про 
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громадянство» пунктом 4 такого змісту: «4) інформує керівника органу 

державної влади, місцевого самоврядування, структурної одиниці Збройних 

сил України про припинення громадянства України державним службовцем, 

службовою особою, яка постійно, тимчасово чи за спеціальним 

повноваженням здійснює функції представників влади чи місцевого 

самоврядування, суддею, військовослужбовцем, працівником 

правоохоронного органу». 
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