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АНОТАЦІЯ 

 

Беспалов О.О. Соціальне забезпечення суддів в умовах 

євроінтеграції України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального 

забезпечення» (081 – Право) – Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира Даля – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2018. 

Соціальне забезпечення судді спрямоване на задоволення його 

різноманітних потреб у питаннях винагороди за працю, відпочинку, 

соціального страхування, забезпечення житлом та необхідними для 

роботи засобами, а також іншими важливими умовами як компенсації 

обмежень, установлених законодавством для цієї категорії осіб. Для 

порівняння, стосовно інших категорій працівників соціальне 

забезпечення полягає у допомозі особам, які внаслідок дії соціальних 

ризиків втратили здоров’я або не можуть матеріально забезпечити себе та 

своїх утриманців. 

Фінансова сутність соціального забезпечення суддів виявляється у 

наступних особливостях: 1) її становить виключно суддівська 

винагорода; 2) визначення розміру суддівської винагороди здійснюється 

із урахуванням стажу роботи, перебування на адміністративній посаді в 

суді, наукового ступеня, рівня доступу до державної таємниці; 3) інших 

видів фінансового забезпечення суддів чинним законодавством про 

судоустрій і статус суддів не передбачено. 

Особливостями захисної сутності соціального забезпечення суддів 

є: 1) розкриття через державний захист суддів та членів їхніх сімей і їх 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 2) державний 
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захист застосовується лише у випадку надходження відповідної заяви від 

судді чи наявності конкретних загроз; 3) здійснення державного захисту 

спеціальним органом – Службою судової охорони; 4) здійснення 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на загальних 

засадах, характерних для усіх суб’єктів трудових правовідносин. 

Механізм системи соціального забезпечення суддів – це система 

правових засобів, способів та форм, які результативно впливають на 

втілення комплексної системи соціальних гарантій, що створюють 

належні обставини для реалізації повноважень на здійснення правосуддя 

та гарантують задоволення фінансових, матеріальних, потреб безпеки 

судді тощо у питаннях винагороди за працю, відпочинку, соціального 

страхування, забезпечення житлом та необхідними для роботи засобами, 

а також іншими важливими умовами, що виступають у якості 

компенсації обмежень, установлених законодавством для цієї категорії 

осіб. 

Механізм системи соціального забезпечення суддів представлений 

трьома складовими – група регламентувальних елементів, група 

організаційно-правових елементів та інституційна група елементів. 

Кожна із зазначених складових має відмінну правовому природу. Першу 

групу становлять правові норми, що регламентують функціонування 

досліджуваного механізму. Друга група – це форми та заходи системи 

соціального забезпечення суддів. До третьої нами віднесено вітчизняну 

державну систему спеціальних суб’єктів, покликаних здійснювати 

врегулювання значної кількості питань, пов’язаних із соціальним 

забезпеченням суддів. 

Соціальна та солідарна допомога суддям – це встановлена у 

нормативному порядку сукупність державних заходів з реалізації 

державних соціально-аліментарних зобов’язань, передбачених у зв’язку 

із виконанням такими особами функцій судової влади, та спрямована на 
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задоволення потреб судді у питаннях відпочинку, забезпечення житлом 

та необхідними для роботи засобами, а також іншими важливими 

умовами як компенсації обмежень, установлених законодавством для цієї 

категорії осіб. 

Виділено наступні заходи соціального забезпечення суддів: 1) 

гарантія державного страхування життя і здоров’я суддів; 2) гарантія 

оплати праці суддів; 3) гарантування пенсії або щомісячного довічного 

грошового утримання судді у відставці; 4) гарантія соціальної та 

солідарної допомоги суддям; 5) гарантія забезпечення безпеки суддів та 

членів їхніх сімей. 

Специфічними особливостями заходів соціального забезпечення 

суддів є: 1) шляхом їх встановлення здійснюється забезпечення реалізації 

форм соціального забезпечення суддів; 2) заходи соціального 

забезпечення суддів ототожнюються із гарантіями, тобто є умовою, що 

сприяє втіленню даного інституту на практиці; 3) заходи соціального 

забезпечення суддів мають активний характер, тобто спрямовані на 

попередження можливих негативних наслідків; 4) заходи соціального 

забезпечення суддів мають специфічний характер, оскільки 

здійснюються щодо осіб, які мають спеціальний статус. 

Охарактеризовано форми соціального забезпечення суддів в Україні 

відносяться наступні: 1) обов’язкове державне страхування життя і 

здоров’я суддів - встановлена у нормативному порядку сукупність 

державних заходів, передбачених у зв’язку із виконанням такими 

особами функцій судової влади, та спрямована на матеріальне 

забезпечення, страхові виплати й надання соціальних послуг 

застрахованим особам за рахунок коштів Фонду соціального страхування 

України у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання; 2) оплата праці 

суддів - встановлена у нормативному порядку сукупність державних 
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заходів по реалізації державних соціально-аліментарних зобов’язань, 

передбачених у зв’язку із виконанням такими особами функцій судової 

влади, обчислена у грошовому виразі, яка виплачується  носію 

суддівської влади за виконану ним роботу; 3) пенсія або щомісячне 

довічне грошове утримання судді у відставці - встановлена у 

нормативному порядку сукупність державних заходів з реалізації 

державних соціально-аліментарних зобов’язань, передбачених у зв’язку 

із виконанням такими особами функцій судової влади, та спрямована на 

виплату пенсії на умовах, визначених чинним законодавством, або 

щомісячного довічного грошового утримання у встановлених законом 

випадках, для судді, який вийшов у відставку, після досягнення 

чоловіками віку 62 років, а жінками пенсійного віку; 4) соціальна та 

солідарна допомога суддям - встановлена у нормативному порядку 

сукупність державних заходів з реалізації державних соціально-

аліментарних зобов’язань, передбачених у зв’язку із виконанням такими 

особами функцій судової влади, та спрямована на задоволення потреб 

судді у питаннях відпочинку, забезпечення житлом та необхідними для 

роботи засобами, а також іншими важливими умовами як компенсації 

обмежень, установлених законодавством для цієї категорії осіб; 5) 

забезпечення безпеки суддів та членів їхніх сімей – встановлена у 

нормативному порядку сукупність державних заходів, передбачених у 

зв’язку із виконанням такими особами функцій судової влади, та 

спрямована на забезпечення  безпеки  працівників суду та  їх  близьких  

родичів, недоторканності житла, а також збереження  їх  майна  з  

урахуванням  конкретних  обставин. 

У контексті дослідження нами зроблено висновок, що згідно 

практики європейських держав соціальне забезпечення суддів є 

інститутом, щодо якого існують тенденції до подальшого зменшення 

його ролі. Аналіз європейського законодавства засвідчив, що найбільш 
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деталізовано його правове регулювання здійснюється у державах, які не є 

членами Європейського Союзу. Існуюча на сьогодні в Україні модель 

цілком відповідає світовим та європейським стандартам, а існуючі 

тенденції свідчать про те, що у майбутньому таке співвідношення буде 

лише посилюватись. 

Ключові слова: соціальне забезпечення, суддя, соціальна 

допомога, праця, соціальний захист, судочинство, досвід країн 

Європейського Союзу, євроінтеграція, правові стандарти. 
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ANNOTATION 

Bespalov O.O. Social support of judges in the conditions of European 

integration of Ukraine. – The qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Law Sciences in specialty 12.00.05 

“Labor law; social security law” (081 – Law) – Volodymyr Dahl East 

Ukrainian National University – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The social security of a judge is aimed at satisfying his various needs in 

terms of remuneration for work, recreation, social insurance, housing and 

equipment necessary for work, as well as other important conditions as 

compensation for restrictions imposed by law for this category of persons. For 

comparison, with regard to other categories of workers, social security is to 

help people who, because of the social risks, have lost their health or can not 

secure themselves and their dependents on a material basis. 

The financial essence of social security of judges is manifested in the 

following features: 1) it is exclusively a remuneration; 2) determination of the 

amount of judge's remuneration is made taking into account the length of 

service, the position of an administrative position in the court, the degree, the 

level of access to state secrets; 3) other types of financial provision of judges 

are not provided by the current legislation on the judicial system and the status 

of judges. 

The peculiarities of the protective nature of social security of judges are: 

1) disclosure through state protection of judges and members of their families 

and their compulsory state social insurance; 2) state protection is applied only 

in case of receipt of the corresponding application from the judge or the 

presence of specific threats; 3) the implementation of state protection by a 

special body - the Judicial Protection Service; 4) the implementation of 
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compulsory state social insurance on the general principles, characteristic for 

all subjects of labor relations. 

The mechanism of the system of social security of judges is a system of 

legal means, methods and forms that effectively influence the implementation 

of an integrated system of social guarantees, which create the proper 

circumstances for the implementation of powers for the administration of 

justice and guarantee satisfaction of financial, material, security needs of a 

judge, etc. in matters of remuneration for work, recreation, social insurance, 

housing and equipment necessary for work, as well as other important 

conditions, which act as compensation for obm jen, the legislation for this 

category of persons. 

The mechanism of the social security system of judges is represented by 

three components - a group of regulatory elements, a group of organizational 

and legal elements, and an institutional group of elements. Each of these 

components has an excellent legal nature. The first group consists of legal 

norms regulating the functioning of the investigated mechanism. The second 

group is the forms and measures of the system of social security of judges. To 

the third, we attributed the domestic state system of special actors, designed to 

resolve a large number of issues related to the social security of judges. 

Social and solidarity assistance to judges - this is a set of normative set 

of state measures for the implementation of state social and alimentary 

obligations, provided in connection with the execution of such functions of the 

judiciary, and aimed at satisfying the needs of the judge in matters of rest, 

housing and necessary for the work of the means, as well as other important 

conditions as compensation of restrictions established by law for this category 

of persons. 

The following measures of social security of judges are allocated: 1) the 

guarantee of state life insurance and health of judges; 2) guarantee of 

remuneration of judges; 3) guaranteeing the retirement pension or the monthly 
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lifetime maintenance of a judge; 4) guarantee of social and solidarity 

assistance to judges; 5) a guarantee of safety of judges and their family 

members. 

Specific features of measures of social security of judges are: 1) through 

their establishment, ensuring implementation of forms of social security of 

judges; 2) measures of social security of judges are identified with guarantees, 

that is, a condition that promotes the implementation of this institution in 

practice; 3) measures of social security of judges are active, ie aimed at 

preventing possible negative consequences; 4) measures of social security of 

judges are of a specific nature, since they are carried out in respect of persons 

having special status. 

The following forms of social security of judges in Ukraine are 

described: 1) compulsory state insurance of life and health of judges - a set of 

state measures stipulated in connection with the execution of such functions by 

the judiciary is established in a normative way and aimed at material security , 

insurance payments and provision of social services to insured persons at the 

expense of the Fund of social insurance of Ukraine in connection with 

temporary disability, from an accident at the production facilities and 

occupational diseases;  

2) payment of judges' work - a set of state measures for the implementation of 

state social and alimentary obligations stipulated in connection with the 

performance of such functions by the judiciary is established in a normative 

way, calculated in monetary terms, paid by the carrier of the judiciary for the 

work performed by him; 3) pension or monthly life-time monetary 

maintenance of a retired judge - a set of state measures for the implementation 

of state social and alimentary obligations stipulated in connection with the 

exercise of such functions by the judiciary is established in a normative way 

and aimed at the payment of pensions on conditions, determined by the current 

legislation, or monthly lifetime maintenance in cases established by law, for a 
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retired judge, after reaching men aged 62 and women of retirement age; 4) 

social and solidary assistance to judges - a set of state measures for the 

implementation of state social and alimentary obligations stipulated in 

connection with the execution of such functions by the judiciary is set in a 

normative manner and is aimed at satisfying the needs of the judge on 

recreation, housing provision and necessary tools for work, as well as other 

important conditions as compensation of restrictions established by law for this 

category of persons; 5) ensuring the safety of judges and their family members 

- a set of state measures established in connection with the execution of such 

functions by the judiciary is established in a normative manner and is aimed at 

ensuring the safety of court employees and their close relatives, the integrity of 

the home, as well as their preservation property in the light of specific 

circumstances. 

In the context of the study, we conclude that according to the practice of 

European states, the social security of judges is an institution in respect of 

which there are tendencies for further reduction of its role. An analysis of 

European legislation has shown that the most detailed legal regulation is 

carried out in non-member states of the European Union. The current model in 

Ukraine is fully in line with world and European standards, and current trends 

indicate that in the future such a relationship will only intensify. 

Key words: social security, judge, social assistance, labor, social 

protection, legal proceedings, experience of the countries of the European 

Union, European integration, legal standards. 

. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Соціальне забезпечення суддів в Україні 

покликане створити необхідні умови для нормальної життєдіяльності та 

праці даної особливої категорії осіб. Саме цим зумовлено наявність його 

різноманітних форм, їх розвиток та постійна зміна. Роль даного інституту 

полягає у забезпеченні гарантій надання соціальних благ, захисту від 

ризиків, пов’язаних із професійною діяльністю, та допомозі у разі 

настання нещасних випадків чи професійних захворювань. 

Проте на сьогодні у вітчизняній науці існує проблематика розгляду 

соціального забезпечення суддів виключно із позиції визначення тих чи 

інших видів соціального забезпечення чи змін до законодавства про 

судоустрій та статус суддів. Це створює неправильні орієнтири щодо 

розуміння сутності даного інституту, оскільки історично необхідність 

надання додаткової допомоги окремим верствам населення переважно 

пов’язувалась із наданням допомоги хворим чи слабким особам, але із 

кожним наступним історичним етапом даний інститут отримував новий 

набір механізмів, спрямованих на захист більш широкого кола осіб. Із 

часом дана ідея еволюціонувала від вузького розуміння допомоги 

соціально неблагополучним суб’єктам до ширшого, яке пов’язується у 

тому числі і з особами, які у процесі здійснення своїх трудових обов’язків 

діють від імені держави та виконують важливу місію – забезпечення 

функціонування ключових суспільних інститутів. До таких категорій 

відносяться і судді як особи, наділені виключними повноваженнями на 

здійснення правосуддя. 

Саме тому на сьогодні важливим є формування понятійного 

апарату соціального забезпечення суддів в Україні, що відповідатиме 

даному правовому явищу не лише в рамках конкретного нормативно-
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правового акта, але й усієї галузі, а також пошуку шляхів оптимізації 

даного інституту. 

Над дослідженням даного питання в першу чергу працювали такі 

науковці: В.С. Андрєєв, Н.Б. Болотіна, В.Я. Буряк, В.С. Венедіктов, 

Т.В. Галайденко, М.А. Дідиченко, Б.Є. Желік, М.І. Іншин, Р.І. Кондрат’єв, 

О.Л. Кучма, О.В. Лавриненко, Л.І. Лазор, В.Т. Маляренко, К.Ю. Мельник, 

О.В. Москаленко, С.М. Прилипко, А.В. Сапон, І.М. Сирота, Г.І. Чанишева, 

В.І. Щербина, І.С. Ярошенко та інші. Проте основні засади поняття, 

сутності та ознак соціального забезпечення суддів в Україні все ще 

залишаються не встановленими. Зокрема, детально не розглянуто форми і 

заходи соціального забезпечення суддів, не надано цілісної критики 

проблем їх сучасного стану правового регулювання і не визначено 

тенденції подальшого розвитку. 

Враховуючи викладене вище, зазначимо, що безсумнівною 

видається теоретична та практична актуальність обраного напрямку 

дослідження. 

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 



5 

постановою загальних зборів Національної академії правових наук 

України від 3 березня 2016 року. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного 

дослідження є розробка пропозицій та рекомендацій щодо вирішення 

проблем правового регулювання соціального забезпечення суддів в умовах 

євроінтеграції України. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, 

насамперед, виконати наступні завдання: 

 визначити поняття й ознаки соціального забезпечення суддів в 

Україні; 

 з’ясувати ретроспективу правового регулювання соціального 

забезпечення суддів в Україні; 

 охарактеризувати структуру механізму системи соціального 

забезпечення суддів; 

 розкрити форми та заходи системи соціального забезпечення 

суддів; 

 конкретизувати проблеми правового регулювання соціального 

забезпечення суддів та надати пропозиції щодо їх вирішення; 

 визначити тенденції подальшого розвитку правового регулювання 

соціального забезпечення суддів в умовах євроінтеграції України; 

 розробити конкретні пропозиції щодо шляхів запозичення 

європейського досвіду правового регулювання соціального забезпечення 

суддів. 

Об’єктом дослідження є система суспільних відносин у сфері 

соціального забезпечення. 

Предметом дослідження є соціальне забезпечення суддів в умовах 

євроінтеграції України. 
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Методи дослідження. При дослідженні застосовувалися як 

загальнонаукові методи пізнання об’єктивної дійсності, так і спеціальні, 

що забезпечило об’єктивність і повноту отриманих результатів. 

Діалектичний метод дозволив вивчити зміст соціального забезпечення 

суддів в умовах євроінтеграції у єдності і взаємозв’язку його складників. 

За допомогою історичного методу проаналізували розвиток і зміни 

чинного законодавства та погляди науковців щодо правового регулювання 

соціального забезпечення суддів (підрозділи 1.1, 1.2). Порівняльно-

правовий метод було використано для окреслення специфіки регулювання 

даного питання, що дозволило зробити узагальнення та визначити 

напрямки вдосконалення регулювання даного питання в нашій державі 

(підрозділи 3.2, 3.3). Абстрагування та узагальнення застосовувалось у 

процесі вивчення наявних доробок та при розробці власних наукових 

дефініцій щодо різних правових питань і категорій (соціальне 

забезпечення, суддя, соціальне забезпечення суддів, механізм системи 

соціального забезпечення суддів, заходи системи соціального 

забезпечення суддів, форми системи соціального забезпечення суддів) 

(підрозділи 1.1, 2.1-2.3). Формально-юридичний метод став підґрунтям для 

внесення пропозицій, спрямованих на вдосконалення чинного та розробку 

нового законодавства щодо правового регулювання соціального 

забезпечення суддів в умовах євроінтеграції (підрозділ 3.1). За допомогою 

методу раціональної критики проаналізовано нормативні акти, проекти 

законів і виявлено їх переваги, а також недоліки (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 

3.1, 3.2). 

Наукова новизна отриманих результатів визначається тим, що 

дисертаційна робота є першим спеціальним комплексним дослідженням, в 

якому детально проаналізовано та поглиблено вивчено наявні у науці 

трудового права теоретичні розробки у сфері правового регулювання 
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соціального забезпечення суддів в Україні, в результаті чого визначено 

інноваційні напрями розвитку законодавства в умовах євроінтеграції. Це 

дозволило вивести низку нових науково обґрунтованих теоретичних 

положень і висновків, основними з яких є наступні: 

уперше: 

– надано авторське визначення поняття «механізм системи 

соціального забезпечення суддів» як системи правових засобів, способів та 

форм, які результативно впливають на втілення комплексної системи 

соціальних гарантій, що створюють належні умови для реалізації 

повноважень на здійснення правосуддя та гарантують задоволення 

фінансових, матеріальних потреб та потреб безпеки судді тощо у питаннях 

винагороди за працю, відпочинку, соціального страхування, забезпечення 

житлом та необхідними для роботи засобами, а також іншими важливими 

умовами, що виступають у якості компенсації обмежень, установлених 

законодавством для цієї категорії осіб; 

– запропоновано трактувати форму соціального забезпечення суддів 

як встановлену у нормативному порядку сукупність способів організації 

заходів реалізації державних соціально-аліментарних зобов’язань, 

передбачених у зв’язку із виконанням такими особами функцій судової 

влади, яка спрямована на задоволення фінансових, матеріальних потреб та 

потреб безпеки судді у питаннях винагороди за працю, відпочинку, 

соціального страхування, забезпечення житлом та необхідними для роботи 

засобами, а також іншими важливими умовами як компенсації обмежень, 

установлених законодавством для цієї категорії осіб; 

– сформульовано поняття заходу соціального забезпечення суддів, 

яким є сукупність активних дій або засобів, які реалізовуються 

державними органами з метою забезпечення достатнього життєвого рівня 

носіїв судової влади та виступають у формі гарантій задоволення 
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фінансових, матеріальних потреб та потреб безпеки судді у питаннях 

винагороди за працю, відпочинку, соціального страхування, забезпечення 

житлом та необхідними для роботи засобами, а також іншими важливими 

умовами як компенсації обмежень, установлених законодавством для цієї 

категорії осіб; 

удосконалено: 

– наукове поняття соціального забезпечення суддів, під яким 

запропоновано розуміти комплексну систему соціальних гарантій, що 

створює надійні умови для реалізації повноважень на здійснення 

правосуддя та гарантує задоволення фінансових, матеріальних, духовних 

потреб і потреб безпеки судді у питаннях винагороди за працю, 

відпочинку, соціального страхування, забезпечення житлом та 

необхідними для роботи засобами, а також іншими важливими умовами як 

компенсації обмежень, установлених законодавством для цієї категорії 

осіб; 

– підхід щодо характеристики захисної та фінансової сутності 

соціального забезпечення суддів. При цьому фінансової сутності 

виявляється у наступних особливостях: 1) її становить виключно 

суддівська винагорода; 2) визначення розміру суддівської винагороди 

здійснюється із урахуванням стажу роботи, перебування на 

адміністративній посаді в суді, наукового ступеня, рівня доступу до 

державної таємниці; 3) інші види фінансового забезпечення суддів чинним 

законодавством про судоустрій і статус суддів не передбачено; 

– визначення комплексу проблем правового регулювання 

соціального забезпечення суддів в умовах євроінтеграції України і 

шляхів їх вирішення; 

дістали подальшого розвитку: 
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– деталізація проблеми правового регулювання забезпечення суддів 

житлом, яка на сьогодні включає такі аспекти: 1) гарантія забезпечення 

суддів житлом не підкріплена чіткими строками її реалізації, в результаті 

чого реальне та термінове існування такої необхідності може бути не 

враховане у необхідний термін; 2) погіршення становища суддів стосовно 

знижки оплати вартості комунальних послуг, у порівнянні із Законом 

України «Про статус суддів», який втратив чинність; 

– теоретичне осмислення категорії соціального забезпечення як 

комплексної системи фінансових, соціальних, матеріальних та юридичних 

зобов’язань держави, що створюють надійні умови для здійснення 

трудової діяльності та гарантують задоволення потреб працівника у 

питаннях винагороди за працю, відпочинку, забезпечення необхідними для 

роботи засобами, а також іншими важливими умовами; 

– узагальнення тенденцій подальшого розвитку правового 

регулювання соціального забезпечення суддів в умовах євроінтеграції 

України, а саме: 1) адаптація європейських стандартів та досвіду 

зарубіжних держав у нормах законодавства про судоустрій і статус суддів 

України; 2) збільшення заробітної плати суддів за рахунок урізання 

соціальних гарантій; 3) зменшення змісту та обсягу соціального 

забезпечення суддівського корпусу; 4) перехід держави від переважання 

натурального соціального забезпечення (у першу чергу за рахунок пільг та 

гарантій) до грошового забезпечення; 

– пропозиції щодо запозичення позитивного зарубіжного досвіду 

правового регулювання соціального забезпечення суддів. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів 

полягає в тому, що викладені у дисертаційному досліджені положення у 

подальшому можуть бути використані: 
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у науково-дослідній сфері – положення та висновки дисертації 

можуть бути основою для визначення специфіки правового регулювання 

соціального забезпечення суддів; 

у правотворчій діяльності – в процесі підготовки змін і доповнень 

до нормативних актів, які регулюють соціальне забезпечення суддів, 

зокрема до чинного Кодексу законів про працю України та Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів»; 

у правозастосовній діяльності – використання одержаних 

результатів дозволить удосконалити практичну діяльність щодо належного 

соціального забезпечення суддів; 

у навчальному процесі – у юридичних та інших навчальних закладах 

під час вивчення дисципліни «Трудове право», при написанні підручників, 

монографій, науково-практичних посібників, розробці методичних 

рекомендацій, а також під час викладення лекційного матеріалу та при 

проведенні семінарських занять. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, положення і 

висновки, що складають суть дисертації і виносяться на її захист, 

отримано та сформульовано здобувачем особисто. Автором особисто 

проведений аналіз літератури, визначена тема і завдання дослідження, 

зібраний морфологічний матеріал і здійснена його обробка. Самостійно 

сформульовані висновки і практичні рекомендації, написані і оформлені 

усі розділи дисертації. 

Апробація результатів дослідження. Викладені в роботі основні 

теоретичні положення, висновки і пропозиції обговорювалися на кафедрі 

трудового права та права соціального забезпечення Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Підсумки розробки 

досліджуваної у дисертації проблематики, отримані узагальнення і 

висновки були оприлюднені на таких науково-практичних конференціях: 
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«Актуальні проблеми сучасного правознавства» (м. Київ, 28–29 січня 2016 

р.), «Проблеми теорії права і практики правореалізації на шляху України 

до ЄС» (м. Київ, 25–26 лютого 2016 р.), «Реформування національного та 

міжнародного права: перспективи та пріоритети» (м. Одеса, 20–21 січня 

2017 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладені 

у семи наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях України та 

виданнях іноземних держав, а також трьох тезах доповідей і наукових 

повідомлень на вказаних наукових конференціях. 

Структура й обсяг дисертації визначені її метою та завданнями. 

Дисертація складається із анотації, вступу, трьох розділів, які включають 

сім підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Загальний обсяг дисертаційного дослідження – 187 сторінок, з них 

основного тексту – 156 сторінок. Список використаних джерел включає 

173 найменування і займає 17 сторінок. 

.
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДДІВ 

 

1.1 Поняття, сутність та ознаки соціального забезпечення суддів в 

Україні 

 

Соціальне забезпечення суддів в Україні покликане створити 

необхідні умови для нормальної життєдіяльності та праці даної особливої 

категорії осіб. Саме цим зумовлено наявність його різноманітних форм, їх 

розвиток та постійна зміна. Роль даного інституту полягає у забезпеченні 

гарантій надання соціальних благ, захисту від ризиків, пов’язаних із 

професійною діяльністю, та допомозі у разі настання нещасних випадків чи 

професійних захворювань.  

Проте, на сьогодні у вітчизняній науці існує проблематика розгляду 

соціального забезпечення суддів виключно із позиції визначення тих чи 

інших видів соціального забезпечення чи змін до законодавства про 

судоустрій та статус суддів. Це створює невірні орієнтири щодо розуміння 

сутності даного інституту, оскільки історично необхідність надання 

додаткової допомоги окремим верствам населення переважно пов’язувалось 

із допомогою хворим чи слабким особам, але із кожним наступним 

історичним етапом даний інститут отримував новий набір механізмів, 

спрямованих на захист все ширшого кола осіб. Із часом дана ідея 

еволюціонувала із вузького розуміння допомоги соціально 

неблагополучним суб’єктам, то більш широкого, яке пов’язується у тому 

числі і з особами, які у процесі здійснення своїх трудових обов’язків діють 

від імені держави та виконують важливу місію - забезпечення 

функціонування ключових суспільних інститутів. До таких категорій 

відносяться і судді, як особи, наділені виключними повноваженнями на 

здійснення правосуддя.  
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Саме тому, на сьогодні важливим є формування понятійного апарату 

соціального забезпечення суддів в Україні, що відповідатиме даному 

правовому явищу не лише в рамках конкретного нормативно-правового 

акту, але й усієї галузі. Новизна права соціального забезпечення суддів, у 

порівнянні із іншими галузями національного права, породжує наявність 

низки теоретичних прогалин та відсутність визначень окремих понять, 

серед яких і «соціальне забезпечення суддів», і визначення його сутності та 

ознак. Тому, важливим є дослідження наукових підходів щодо визначення 

даної та суміжних категорій, виокремлення ознак зазначеного поняття, та 

аналіз правової природи соціального забезпечення суддів в Україні. 

Актуальність піднятої теми полягає у необхідності вдосконалення 

соціального забезпечення окремих верств населення, у тому числі і тих 

категорій, без яких є неможливим розвиток правової держави та підтримка 

законності в країні. Існування необхідності радикальної судової реформи 

зумовлює важливість створення умов для формування чесного 

високопрофесійного суддівського корпусу, що є неможливим без створення 

необхідних умов для його діяльності. Належне соціальне забезпечення 

суддів є однією із основ даного процесу, оскільки має безпосередній вплив 

на зацікавленість працівників до результатів своєї праці. Тому, питання 

поняття, сутності та ознак соціального забезпечення суддів в Україні є 

важливим для дослідження в сьогоднішніх умовах.  

Дане питання є малодослідженим у вітчизняній науці, оскільки в колі 

інтересів вчених-правовиків перебувають передусім його законодавчі та 

процедурні аспекти. Тому, теоретична основа функціонування інституту 

соціального забезпечення суддів перебуває на низькому рівні дослідження, 

а проблемі визначення його основних понять фактично не приділено уваги 

взагалі. Тому, серед дослідників даного питання відзначимо у першу чергу 

тих, які здійснювали дослідження соціального захисту різних категорій 

працівників, і у тому числі звертались до визначення понять, суміжних із 

об’єктом нашого дослідження. Серед них виділимо таких, як: В. М. Андріїв 
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[1], Ю. І. Артюх [2], В. В. Безусий [3], Г. М. Білецька [4], Н. Б. Болотіна [5], 

Х. З. Босак [6], Н. В. Бочарова [7], В. В. Буяшенко [8], О. С. Верба [9], Т. З. 

Гарасимів [10], М. Р. Григорян [11], Л. Л. Денісова [12], В. В. Дерега [13], 

М. А. Дідиченко [14], А. В. Дутчак [15], Б. Є. Желік [16], К. С. Зазерін [17], 

Г. С. Іванова [18], М. І. Іншин [19], А. А. Казанчан [20], А. Л. Клименко [21], 

К. О. Ковязіна [22], В. А. Криклій [23], С. Г. Кузьменко [24], Л. В. Кулачок 

[25], А. О. Медвідь [26], І. В. Мещан [27], Н. В. Пададименко [28], П. Д. 

Пилипенко [29], В.Д. Понікаров [30], С.В. Попова [31], А. В. Пшонка [32], 

А. В. Сапон [33], С.М. Синчук [34], І.М. Сирота [35], Б. І. Сташків [36], О.В. 

Тищенко [37], С.О. Устинов [38], В.І. Хвесюк [39], І. Ю. Хомич [40], О.І. 

Шкуропацький [41], І.С. Ярошенко [42], О. М. Ярошенко [43] та ін. Проте, 

основні засади поняття, сутності та ознак соціального забезпечення суддів в 

Україні все ще залишаються невстановленими. 

Так, однією із основних проблем, пов’язаних із даним питанням, на 

сьогодні є відсутність законодавчого визначення терміну «соціальне 

забезпечення». У статті 46 Конституції України проголошено, що 

«громадяни мають право на соціальний захист, який включає право на 

забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати 

працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них 

обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом» 

[44]. Саме цим і обумовлена наявність дискусій у науковій літературі щодо 

співвідношення понять «соціальне забезпечення» та «соціальний захист». 

При цьому, наукові позиції є цілком різноманітними – існує варіативність 

точок зору від ототожнення даних понять, до їх співвідношення як цілого та 

його частини. Відштовхуючись від конституційного формулювання, можна 

зробити висновок, що соціальне забезпечення є частиною соціального 

захисту, оскільки законодавець вжив словосполучення «включає», що 

свідчить про віднесення однієї категорії до складу іншої.  

Звертаючись до енциклопедичних джерел, захистом є заступництво, 

охорона, підтримка [45, с. 432], а забезпеченням – 1) задоволення кого-
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небудь у потребах; 2) створення надійних умов для здійснення чого-небудь, 

гарантування чогось; 3) захист, охорона кого-, чого-небудь від небезпеки 

[45, с. 375]. У даному контексті варто зробити висновок, що в окремих 

значеннях дані терміни можуть визначатись як синонімічні. Проте, у 

контексті соціального забезпечення, його визначення як захисту від 

небезпеки не є вдалим, оскільки не відповідає сутності досліджуваного 

явища. При цьому, у науковій літературі окремі автори стверджують про 

протилежне. До них зокрема варто віднести І. М. Сироту [35, с. 9] та С. О. 

Устинова  [38, с. 94]. При цьому, останній відзначає, що термін «соціальне 

забезпечення» є складовою поняття «соціальний захист», проте не вважає 

помилковим твердження щодо їх синонімізації до законодавчого визначення 

вищезазначених термінів. Подібна позиція є ще більш неприпустимою, 

оскільки допускає ототожнення різних за змістом правових явищ. Вже із 

самого аналізу конституційної норми є зрозумілим, що «захист» є значно 

масштабнішим явищем, тому законодавче визначення таких термінів в 

будь-якому разі буде здійснюватись із урахуванням положень Основного 

Закону. Тож, навіть чітка регламентація понять не суперечитиме 

положенню статті 46 Конституції України, яка закріпила різницю між цими 

поняттями. 

Інша група позицій полягає у розрізненні зазначених понять. Для 

прикладу наведемо позиції П. Д. Пилипенка та Л. Ю. Малюги, які є 

практично тотожними. З точки зору науковців, ототожнення «соціального 

захисту» та «соціального забезпечення» є неприпустимим, оскільки вони 

становлять різні за значенням явища та співвідносяться як частина і ціле. 

Так, соціальний захист ширшим поняттям, а соціальне забезпечення є 

властивим для системи суспільних відносин, які існують в сфері такого 

захисту [29, с. 4-5; 46, с. 51]. Тому, на підставі здійсненого аналізу зробимо 

висновок, що досліджені поняття співвідносяться як ціле та частина, при 

цьому поняття «соціальний захист» є об’ємнішим і регулює ширше коло 

відносин, в той час як «соціальне забезпечення» входить до його складу та, 
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відштовхуючись від значення «створення надійних умов для здійснення 

чого-небудь» є більш доцільним у контексті соціального забезпечення 

суддів в Україні. Окрім того, соціальний захист у традиційному розумінні 

варто пов’язати із малозабезпеченими категоріями осіб, які не здатні 

самостійно, без допомоги держави, вирішити існуючі проблеми. 

Особливість суддівської категорії все ж полягає у привілейованому статусі, 

а отже поняття соціального забезпечення є саме тією категорією, що 

позначає створення належних умов для втілення суддями своєї професійної 

компетентності.  

Поняття соціального забезпечення увійшло у науковий обіг ще за 

радянських часів і тривалий період перебувало у якості єдиного поняття, що 

позначає досліджувану та споріднені категорії. Одна із найпоширеніших у 

вітчизняній науці позицій щодо визначення даного поняття належить В. С. 

Андрєєву, який дав визначення соціальному забезпеченню як сукупності 

певних соціально-економічних заходів, пов’язаних із забезпеченням матері і 

дитини, громадян у старості та при непрацездатності, з медичним 

лікуванням і обслуговуванням як важливим засобом профілактики і 

відновлення працездатності [47, с. 31]. Звернемо увагу на те, що розуміння 

соціального забезпечення у ті часи цілком відповідало сучасному 

розумінню соціального захисту. Тобто, з часом дане поняття значно 

еволюціонувало і розширилось, тому виникла потреба формування 

інституту соціального захисту, який включав значно більшу кількість 

елементів. В свою чергу, розуміння соціального забезпечення дещо 

звузилось, проте у більшій мірі почало відповідати власній морфологічній 

сутності. Щодо самої дефініції, запропонованої автором, то її ні в якій мірі 

не можливо застосувати до категорії суддів, оскільки вона стосується якраз 

тих категорій осіб, які потребують допомоги держави. Концепція В. С. 

Андрєєва відноситься до працюючих категорій громадян лише у контексті 

втрати ними працездатності. Це можна пов’язати із особливостями 

економічної системи Радянського Союзу, за якої матеріальне забезпечення 
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людей похилого віку,  непрацездатних громадян, а також інших 

малозабезпечених категорій становила важливий економічний та 

соціальний інститут.  

При цьому, подібні підходи і на сьогодні залишаються актуальними з 

точки зору численних дослідників. Наприклад, П. Д. Пилипенко визначає 

соціальне забезпечення як систему суспільних відносин, що існують для 

створення достатніх умов життя і діяльності осіб, які з незалежних від них 

обставин втратили засоби до існування, завдяки мережі соціального 

страхування, бюджету та іншого фінансування [29, с. 6]. Тобто, науковець 

вбачає можливість застосування соціального забезпечення виключно до тих 

категорій громадян, які нездатні себе забезпечити самостійно, при чому з 

виключно незалежних від них обставин. З однієї сторони, радянський підхід 

був значно ширшим і стосувався більшого кола осіб, з іншої – позиція П. Д. 

Пилипенка все ж потребує доопрацювання, оскільки сучасне розуміння 

соціального забезпечення має пов’язуватись не лише із забезпеченням 

фінансування, а й інших умов для повноцінної трудової діяльності, розвитку 

та отримання соціальних й юридичних гарантій.  

Схожою є позиція Б. І. Cташківа, який вважає, що соціальним 

забезпеченням є види і форми матеріального забезпечення, що надаються на 

умовах, передбачених законом чи договором, зі спеціально створених для 

цього фондів особам, які через незалежні від них життєві обставини не 

мають достатніх засобів до існування [48, c. 25]. В першу чергу не 

погодимось із обмеженням соціального забезпечення виключно 

матеріальною сферою. Наприклад, до забезпечення суддів, згідно Розділу ІХ 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII 

[49] відноситься і відпустка, і забезпечення потреб, пов’язаних з його 

діяльністю, і державний захист. Це є свідченням того, що у даному 

контексті більш доцільним є комплексний підхід, який полягає у тому, що 

соціальне забезпечення становить сукупність різноманітних чинників, які 
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дозволяють надавати соціальну підтримку суддям, як особливій категорії 

працівників. 

З даної точки зору відзначимо позицію Н. Б. Болотіної, яка під 

соціальним забезпеченням розуміє організаційно-правову діяльність 

держави щодо матеріального забезпечення, соціального утримання, 

обслуговування, надання медичної допомоги за рахунок спеціально 

створених фінансових джерел осіб, які зазнали соціального ризику, 

внаслідок якого втратили здоров’я та (або) засоби до існування і не можуть 

матеріально забезпечити себе та своїх утриманців [50, с. 37–39]. З однієї 

сторони, вважаємо позитивним здійснене формулювання щодо комплексної 

сутності організаційно-правової діяльності держави. Також, відмітимо, що 

дана позиція побудована навколо причини соціального забезпечення, яка 

полягає у наявності обставин, які кваліфікуються як соціальний ризик. В 

даному контексті варто, відзначити, що професія судді апріорі 

супроводжується наявністю значних ризиків, пов’язаних із діяльністю, з 

огляду на специфіку обов’язків, проте, наслідки дії ризиків, зазначені Н. Б. 

Болотіною, не мають нічого спільного із досліджуваним інститутом. 

Більш доцільною вважаємо позицію Т. З. Гарасиміва, згідно якої 

соціальне забезпечення – це система соціальних і юридичних гарантій, які 

захищають людину від свавілля інших, а також спрямовані на забезпечення 

необхідних умов для розвитку повноцінної особистості: в сім’ї, праці, 

відпочинку, управлінні тощо [10, с. 17-18]. Погодимось із зазначеною 

дефініцією з огляду на наступні аспекти: 1) соціальне забезпечення – це в 

першу чергу система різних аспектів, оскільки як нами встановлено, воно не 

обмежується виключно матеріальним напрямком; 2) спрямування 

соціального забезпечення також не є виключно матеріальним, а стосується у 

тому числі відпочинку, безпеки самого працівника і членів його сім’ї тощо. 

Тому, при формулюванні дефініції соціального забезпечення, яка 

відповідатиме вимогам сьогодення, варто у першу чергу відштовхуватись 

саме від даних аспектів.   
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Тому, з огляду на здійснений аналіз, сформулюємо визначення 

соціального забезпечення як комплексної системи фінансових, соціальних, 

матеріальних та юридичних зобов’язань держави, що створюють надійні 

умови для здійснення трудової діяльності та гарантують задоволення потреб 

працівника у питаннях винагороди за працю, відпочинку, забезпечення 

необхідними для роботи засобами, а також іншими важливими умовами. 

Поняття соціального забезпечення суддів є новим для вітчизняної 

науки. На сьогодні дане питання переважно розкривається через норми 

статей Розділу ІХ Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 

02.06.2016 № 1402-VIII [49], тож повноцінна дефініція у вітчизняній науці 

наразі відсутня. Проте, аналіз правової доктрини засвідчив, що у наукових 

працях наявні визначення соціального забезпечення різних категорій 

працівників, у тому числі й близьких за родом діяльності до суддів.  

Так, О. П. Сайнецький сформулював визначення соціального 

забезпечення військовослужбовців, як втілення заходів соціального захисту 

в особливих випадках, за умови настання соціального ризику, які 

виявляються у певному спрямуванні діяльності соціальної держави задля 

досягнення прийнятного гідного рівня життя її населення в цілому та 

кожного окремого індивіда [51, с. 208]. Відзначимо, що у таких категорій 

осіб, як військовослужбовці чи судді, соціальний ризик присутній завжди, 

адже у процесі здійснення трудової діяльності вони стикаються із низкою 

обмежень та загроз життю і здоров’ю. А отже, соціальним забезпеченням 

має бути комплекс поточних заходів, спрямованих на задоволення як 

робочих, так і побутових потреб таких працівників, оскільки такі особи вже 

з моменту початку виконання трудових відносин потребують додаткового 

захисту здоров’я, життя, прав та свобод.  

Л. О. Шапенко сформулювала визначення соціального забезпечення 

працівників цивільної авіації, як системи суспільних відносин, які покликані 

забезпечувати рівномірне розподілення матеріальних і фінансових ресурсів 

(страхових внесків) та [52, с. 19]. Дана дефініція, на відміну від попередньої, 
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чітко включає гарантовану державою соціальну підтримку працівникам 

цивільної авіації у вигляді пенсій, соціальної допомоги та соціальних пільг, 

певних соціальних послуг тощо в разі настання складних життєвих 

обставин, що призвели до втрати працездатності та основних засобів до 

існування специфіку діяльності зазначеної категорії працівників. 

Дослідниця умовно розподілила форми соціального забезпечення на дві 

категорії: соціальне забезпечення працюючих осіб та соціальне 

забезпечення осіб, що втратили працездатність чи вийшли на пенсію. Окрім 

того, розрізнено матеріальні та фінансові ресурси, тобто зроблено акцент на 

тому, що соціальне забезпечення полягає не лише у грошових виплатах. 

Тому, зробимо висновок, що формулювання дефініції суддів на основі 

концепції Л. О. Шапенко є можливим та доцільним. 

Н. В. Пададименко роз’яснила соціальне забезпечення працівників 

правоохоронних органів як організаційно-правову діяльність держави, 

спрямовану на підтримання соціально-правового статусу працівників 

правоохоронних органів у суспільстві, яка здійснюється за рахунок коштів 

Державного бюджету в рамках соціального страхування, соціальної 

допомоги та соціального обслуговування з урахуванням умов та 

особливостей здійснення ними своїх функцій та виконання покладених на 

них завдань [53, с. 327]. Погодимось із можливістю тлумачення зазначеного 

явища саме таким чином, особливо виділивши формулювання «підтримання 

соціально-правового статусу працівників правоохоронних органів у 

суспільстві». Це означає, що для подібних категорій осіб соціальне 

забезпечення полягає не у допомозі, а у наданні гарантій задоволення 

мінімальних потреб, достатніх для життя та праці у сучасних умовах. 

Близькою до трудової категорії суддів є категорія працівників 

прокуратури, з приводу яких А. В. Пшонка сформулював визначення 

соціального забезпечення як системи соціальних гарантій, що забезпечують 

задоволення матеріальних і духовних потреб та компенсують певні 

обмеження, установлені законодавством щодо цієї категорії осіб [32, с. 292]. 
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Таку дефініцію ми вважаємо найбільш вдалою, з огляду на зазначення 

професійної специфіки і можливості провести чіткі паралелі між 

професіями судді та працівника прокуратури. По-перше, як соціальне 

забезпечення судді з огляду на норми Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49] також включає в себе 

задоволення і матеріальних, і духовних потреб. По-друге, професія судді 

також характеризується наявністю суттєвих обмежень, зокрема щодо 

додержання присяги, правил суддівської етики, оцінювання їх діяльності, 

особливостей притягнення до відповідальності тощо. Саме тому, стосовно 

таких категорій як судді соціальне забезпечення має не лише характер 

задоволення потреб, а й компенсаційне значення, яке полягає у наданні 

певних переваг шляхом соціального забезпечення із урахуванням тих 

обмежень, які застосовуються до статусу судді. 

Тому, на підставі зроблених висновків, сформулюємо визначення 

соціального забезпечення суддів як комплексної системи соціальних 

гарантій, що створюють надійні умови для реалізації повноважень на 

здійснення правосуддя та гарантують задоволення фінансових, 

матеріальних, духовних і потреб безпеки судді у питаннях винагороди за 

працю, відпочинку, соціального страхування, забезпечення житлом та 

необхідними для роботи засобами, а також іншими важливими умовами як 

компенсації обмежень, установлених законодавством для цієї категорії осіб. 

Дослідження поняття соціального забезпечення судді 

продемонструвало, що розкриття сутності даного явища варто здійснювати 

з огляду на напрямки його впливу на трудові відносини судді. Нами 

встановлено, що засоби соціального забезпечення за своїм характером є 

фінансовими, матеріальними, духовними та захисними. 

Аналізуючи норми Розділу ІХ Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49], до засобів фінансового 

забезпечення віднесемо суддівську винагороду. Суддівською винагородою є 

реалізація конституційного принципу, закріпленого у статті 43 Основного 
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Закону, згідно якого кожен має право на працю, що включає можливість 

заробляти на життя працею, яку він вільно обирає чи вільно погоджується 

[44]. Не є виключенням і представники суддівської влади, які мають право 

на встановлену угодою сторін та не нижчу державного мінімуму винагороду 

за виконану роботу. Тобто, оплата праці є не лише конституційним правом, 

а й трудовою гарантією, що дозволяє забезпечити неупереджене та 

об’єктивне здійснення працівником трудових обов’язків у формі здійснення 

правосуддя.  

Згідно статті 1 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 

№108/95-ВР, заробітною платою є винагорода, обчислена як правило у 

грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує 

працівнику за виконану роботу. Розмір заробітної плати залежить від 

складності та умов виконаної роботи, професійно-ділових якостей 

працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства 

[54]. Тобто, у загальнотеоретичному розумінні при обчисленні суддівської 

винагороди повинні враховуватись стаж його роботи, рівень 

професіоналізму, а також економічний стан держави, як фактичного 

роботодавця. При цьому, розмір винагороди має бути таким, щоб 

унеможливити можливість тиску у суддівській діяльності та забезпечити 

незалежність та неупередженість.  

Згідно частини 2 статті 135 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49], суддівська винагорода складається 

із посадового окладу та доплат за:  

1) стаж роботи;  

2) перебування на адміністративній посаді в суді;  

3) науковий ступінь;  

4) рівень доступу до державної таємниці. При цьому, згідно іншим 

частинам цієї ж статті, можна зробити висновок, що на розмір посадового 

окладу впливають такі чинники, як суддею якого саме суду є особа та у 

якому регіоні розташований суд, відштовхуючись від особливостей 



23 

населеного пункту. Тому, розмір суддівської винагороди диференціюється 

значним чином для кожного судді як в частині посадового окладу, так і 

доплат. Доцільно відзначити, що преміювання згідно норм Закону не 

передбачено, а отже фінансова сутність соціального забезпечення суддів 

виявляється виключно у виплаті їм заробітної плати. З іншої сторони, 

порівнюючи розміри суддів із іншими категоріями працівників, можна 

зробити висновок, що розмір суддівського фінансового соціального 

забезпечення є досить високим, як для середніх показників по державі. М. І. 

Логвиненко зазначає, що даний момент обумовлено наступними 

чинниками: 1) складністю виконуваної роботи, оскільки вирішення різних 

категорій справ на професійній основі потребує значного нервового та 

інтелектуального навантаження; 2) високий розмір заробітної плати суддів 

викликаний необхідністю забезпечення законного, об’єктивного і 

неупередженого правосуддя [55, с. 192]. Погодимось із такою позицією та 

принагідно відзначимо, що суддівське фінансове соціальне забезпечення за 

такого розуміння покликане забезпечити матеріальну незалежність суддів та 

відсутність заінтересованості в одержанні неправомірної вигоди. 

Негативним для самих суддів є фактичне зменшення обсягу суддівського 

фінансового соціального забезпечення внаслідок судової реформи та 

прийняття нової редакції Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

від 02.06.2016 № 1402-VIII [49], проте розмір суддівського забезпечення все 

ж є високим, а існуюча система обрахунку винагороди стимулює суддів до 

постійного розвитку, удосконалення навичок й умінь та зацікавленості у 

перебуванні на суддівській посаді протягом максимального терміну.  

Отже, фінансова сутність соціального забезпечення суддів 

виявляється у наступних особливостях:  

1) її становить виключно суддівська винагорода;  

2) визначення розміру суддівської винагороди здійснюється із 

урахуванням стажу роботи, перебування на адміністративній посаді в суді, 

наукового ступеня, рівня доступу до державної таємниці;  
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3) інших видів фінансового забезпечення суддів чинним 

законодавством про судоустрій і статус суддів не передбачено. 

Засоби матеріального соціального забезпечення суддів, згідно норм 

Розділу ІХ Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 

№ 1402-VIII [49], пропонуємо розподілити на два види – особисте 

матеріальне соціальне забезпечення суддів та професійне матеріальне 

соціальне забезпечення суддів. Особистим є забезпечення житлових умов 

судді, передбачене нормою статті 138 Закону, згідно якої суддя, який 

потребує поліпшення житлових умов, після призначення на посаду 

забезпечується службовим житлом за місцем знаходження суду органами 

місцевого самоврядування. Відзначимо, що у новій редакції Закону відсутні 

вказівки щодо строків та умов забезпечення житлом. Наприклад, у статті 44 

втратившого чинність Законі України «Про статус суддів» від 15.12.1992 № 

2862-XII [56] чітко закріплювався обов’язок держави забезпечити суддю 

благоустроєним житлом у вигляді окремої квартири чи будинку або 

службовим житлом за місцем знаходження суду протягом шести місяців 

після обрання суддею. При цьому, у разі не виконання даної гарантії суд за 

рахунок державного бюджету міг придбати квартиру або будинок за 

ринковими цінами і передати їх у користування судді. На сьогодні, із 

урахуванням зазначеної невизначеності, дана гарантія є безстроковою для 

реалізації. Також відзначимо, що раніше окрім власне житла, до поняття 

матеріального соціального забезпечення суддів варто було відносити 

забезпечення комунальними послугами, засобами протипожежної і 

охоронної сигналізації, індивідуальним стаціонарним телефоном тощо. 

Проте, на сьогодні дана категорія є суттєво переглянутою, і в умовах 

обмежених можливостей держави зведена виключно до забезпечення 

житлом.  

Професійне матеріальне соціальне забезпечення суддів здійснюється 

згідно статті 139 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 

02.06.2016 № 1402-VIII [49], у якій закріплено, що забезпечення потреб 
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судді, пов’язаних з його діяльністю здійснюється у наступних напрямках: 1) 

забезпечення мантією та нагрудним знаком за рахунок коштів Державного 

бюджету України; 2) забезпечення окремим кабінетом, робочим місцем та 

необхідними для роботи засобами. Також звернемо увагу на те, що сутність 

матеріального соціального забезпечення суддів була суттєво звужена 

останніми роками. Згідно Закону України «Про статус суддів» від 

15.12.1992 № 2862-XII [56] судді користувались правом бронювання місць у 

готелях і на всіх видах транспорту, а також позачергового придбання 

проїзних документів, проте на сьогодні професійне матеріальне соціальне 

забезпечення суддів полягає виключно у забезпеченні символами 

суддівської влади та необхідними засобами для здійснення своїх 

повноважень. 

Таким чином, матеріальна сутність соціального забезпечення 

суддів характеризується наступними особливостями:  

1) поділяється на особисте матеріальне соціальне забезпечення суддів 

та професійне матеріальне соціальне забезпечення суддів;  

2) у основі особистого матеріального соціального забезпечення суддів 

перебуває забезпечення судді житлом;  

3) професійне матеріальне соціальне забезпечення суддів становлять 

символи суддівської влади та необхідні засоби для здійснення суддівських 

повноважень. 

Духовна сутність соціального забезпечення суддів полягає у 

забезпеченні права на відпочинок. Статтею 136 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49] суддям 

гарантоване надання щорічної оплачуваної відпустки тривалістю 30 

робочих днів з виплатою допомоги на оздоровлення в розмірі посадового 

окладу та додаткової оплачуваної відпустки тривалістю 15 календарних днів 

суддям, які мають стаж роботи більше 10 років. Враховуючи, що статтею 6 

Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР [57] 

встановлено мінімальну тривалість основних відпусток не менше як 24 
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календарних дні за відпрацьований робочий рік, зробимо висновок, що 

основна відпустка суддів перевищує даний показник на 6 днів. Доцільно 

відзначити, що раніше згідно норм Закону України «Про статус суддів» від 

15.12.1992 № 2862-XII [56] до поняття духовної сутності соціального 

забезпечення суддів також відносилось безоплатне медичне обслуговування 

в державних закладах охорони  здоров’я судді та членів його сім’ї, щорічна 

путівка на санаторно-курортне лікування, при чому ці права зберігались і 

після виходу судді у відставку або на пенсію. Проте у сьогоднішніх умовах 

духовне соціальне забезпечення суддів становить виключно відпустка. 

Тому, серед особливостей духовної сутності соціального 

забезпечення суддів виділимо наступні:  

1) полягає у забезпеченні права на відпочинок шляхом надання 

щорічних оплачуваних відпусток;  

2) тривалість суддівських відпусток є більшою у порівнянні з іншими 

категоріями працівників;  

3) тривалість відпустки може бути збільшена шляхом надання 

додаткової за наявності професійного стажу більше 10 років. 

Також сутність соціального забезпечення суддів проявляється у 

забезпеченні надання їм захисту та членам їх сімей. О. Г. Шило під 

інститутом державного захисту суддів розуміє сукупність правових норм, 

які регулюють підстави, умови та порядок прийняття компетентними 

державними органами рішень про застосування заходів безпеки до 

конкретної особи і виконання цього рішення уповноваженими на те 

правоохоронними органами шляхом здійснення правових, організаційно-

технічних та інших заходів, які спрямовані на захист життя, здоров’я, житла 

та майна особи, що взята під захист, від протиправних посягань, з метою 

створення необхідних умов для належного відправлення правосуддя [58, с. 

160]. Тобто, власне захистом є застосування уповноваженими органами до 

судді заходів безпеки, які можуть бути правовими, організаційно-

технічними чи іншого роду, проте обов’язковою умовою є їх спрямованість 
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на захист судді та членів його сім’ї від протиправних посягань та створення 

умов для забезпечення суддівської незалежності. Норми вітчизняного 

законодавства у повній мірі відповідають даному положенню, оскільки 

згідно статті 140 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 

02.06.2016 № 1402-VIII [49], судді, члени їхніх сімей та їхнє майно 

перебувають під особливим захистом держави, тому Служба судової 

охорони та органи правопорядку зобов’язані вживати необхідних заходів 

для забезпечення безпеки судді, членів його сім’ї, збереження їхнього 

майна, якщо від судді надійде відповідна заява. Окрім даного нормативно-

правового акту, захист суддів зокрема регламентується нормами Закону 

України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних 

органів» від 23.12.1993 № 3781-XII [59]. Так, статтею 6 зазначеного Закону 

встановлено, що заходами забезпечення безпеки працівників суду є:  

1) особиста охорона, охорона житла і майна;  

2) видача зброї, засобів індивідуального захисту і сповіщення про 

небезпеку;  

3) встановлення телефону за місцем проживання;  

4) використання технічних засобів контролю і прослуховування 

телефонних та інших переговорів, візуальне спостереження;  

5) тимчасове розміщення у місцях, що забезпечують безпеку;  

6) забезпечення конфіденційності даних про об’єкти захисту;  

7) переведення на іншу роботу, направлення на навчання, заміна 

документів, зміна зовнішності, переселення в інше місце проживання. 

Забезпечення зазначеними захисту здійснюється спеціально утвореною 

Службою судової охорони, однією із функцій якої є здійснення державного 

захисту даної категорії осіб. Тож, на сьогодні законодавцем передбачено 

досить розгалужену систему заходів безпеки, які застосовуються з 

урахуванням конкретних обставин справи. Проте, як відзначає О. Г. Шило, 

на практиці переважно застосовується встановлення особистої охорони та 

охорони житла і майна, що можна пояснити відсутністю чіткої правової 
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регламентації механізму застосування переважної більшості передбачених 

законом заходів безпеки та відсутністю необхідних технічних засобів та 

матеріальної бази для їх реалізації [58, с. 163]. Дана проблема була 

характерною майже два десятки років тому, і на сьогодні в умовах 

скорочення соціального забезпечення суддів не втрачає своєї актуальності. 

Тому, законодавець регламентуючи питання захисту суддів в Законі 

України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49] 

взагалі не здійснив посилання на заходи захисту, обмежившись 

формулюваннями «особливий захист держави» та «вжиття необхідних 

заходів для забезпечення безпеки судді, членів його сім’ї, збереження 

їхнього майна». 

Також звернемо увагу, що державний захист суддів надається лише, 

«якщо від судді надійде відповідна заява». Отже, захисна сутність 

соціального забезпечення суддів у даному випадку проявляється у 

адекватній реакції компетентних органів на вчинені у зв’язку зі службовою 

діяльністю судді посягання на його життя і здоров’я, знищення чи 

пошкодження його майна, погрозу вбивством, насильством чи 

пошкодженням майна судді, образу чи наклеп на нього, а також посягання 

на життя і здоров’я членів його сім’ї, погрозу їм вбивством, пошкодження 

майна тощо [49]. 

Також захисна сутність соціального забезпечення суддів має вияв у їх 

соціальному страхуванні, що передбачено нормою статті 141 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49], 

згідно якої життя і здоров’я суддів підлягають обов’язковому державному 

страхуванню за рахунок коштів Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України 

відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV [60]. Згідно статті 18 

Закону, страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 

підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту) 
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на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності 

та господарювання, у тому числі в іноземних дипломатичних та 

консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у 

фізичних осіб, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, 

органах місцевого самоврядування та в інших органах. Ще наприкінці 

минулого століття питання віднесення відносин публічної служби до 

трудових правовідносин було спірним, проте останніми роками багатьма 

науковцями доведено, що зазначена категорія осіб є водночас суб’єктами і 

адміністративних, і трудових правовідносин [61, с. 137; 62, с. 24-25; 63, с. 

116-117]. Тому, на суддів, як і на інших працівників, поширюється 

соціальне страхування, у тому числі і страхування, передбачене Законом 

України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 

23.09.1999 № 1105-XIV [60], згідно статті 141 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49]. Відзначимо, що 

аналіз норм Закону України «Про статус суддів» від 15.12.1992 № 2862-XII 

[56] також засвідчив значне звуження обсягу соціального забезпечення 

суддів внаслідок судової реформи, оскільки до прийняття чинного Закону 

судді підлягали обов’язковому державному страхуванню за рахунок 

державного бюджету на суму десятирічного грошового утримання за 

останньою посадою; збитки, заподіяні знищенням або пошкодженням майна 

судді чи членам його сім’ї і близьким родичам у зв’язку з виконанням 

службових обов’язків, відшкодовувались державою в повному розмірі тощо. 

Тому, варто зробити висновок, що захисна сутність соціального 

забезпечення суддів на сьогодні суттєво відрізняється від тієї, що мала місце 

до проведення останніх судових реформ та на сьогодні зводиться до 

державного захисту суддів й членів їхніх сімей і їх загальнообов’язкового 

державного соціального страхування. 

Тому, особливостями захисної сутності соціального забезпечення 

суддів є:  
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1) розкриття через державний захист суддів та членів їхніх сімей і їх 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування;  

2) державний захист застосовується лише у випадку надходження 

відповідної заяви від судді чи наявності конкретних загроз;  

3) здійснення державного захисту спеціальним органом – Службою 

судової охорони;  

4) здійснення загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на загальних засадах, характерних для усіх суб’єктів трудових 

правовідносин. 

Таким чином, сутність соціального забезпечення суддів полягає у 

комплексному поєднанні фінансових, матеріальних, духовних та захисних 

факторів, які у сукупності дозволяють реалізувати законодавчі гарантії 

діяльності суддів. Внаслідок останніх судових реформ сутність соціального 

забезпечення суддів була значно обмежена і на сьогодні полягає у оплаті 

праці суддів, забезпеченні їх права на відпочинок, житло, задоволення усім 

необхідним для трудової діяльності, державному захисті та соціальному 

страхуванні.  

Питання ознак соціального забезпечення суддів є новим для 

вітчизняної науки, тому формулюючи відповідну систему будемо 

відштовхуватись від здійснених у даній роботі висновків. Ознаки 

соціального забезпечення суддів пропонуємо розподілити на дві категорії: 

загальні та спеціальні.  

До загальних віднесемо ознаки, характерні для соціального 

забезпечення усіх категорій працівників:  

1) законодавче закріплення інструментів соціального забезпечення 

суддів;  

2) державний характер, що має безпосередній вияв у реалізації 

соціального забезпечення суддів за рахунок державних коштів;  
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3) існування державного стандарту соціального забезпечення суддів, 

що полягає в закріпленні видів, стандартів і міри забезпечення, нижче яких 

воно не може бути надане. 

Спеціальними ознаками соціального забезпечення суддів є:  

1) призначення для задоволення особистих потреб суддів та 

забезпечення суддівської незалежності;  

2) особливий компенсаційний характер, відмінний від інших категорій 

працівників;  

3) виділення фінансових, матеріальних, духовних та захисних 

інструментів соціального забезпечення суддів;  

4) надання як на підставі існування професійних та соціальних 

ризиків, так і безвідносно до них. 

Законодавче закріплення інструментів соціального забезпечення 

суддів полягає у регламентації законодавцем Розділу ІХ Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49], який 

дістав назву «Забезпечення суддів». Особливість зазначеної систематизації 

полягає у тому, що в рамках зазначеного розділу чітко закріплено усі види 

соціального забезпечення суддів, роз’яснено їх сутність та умови реалізації. 

У разі, якщо окремі питання регулюються нормами інших законодавчих 

актів, встановлено банкетні норми, наприклад як у випадку із посиланням  

на Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV [60] при регламентації питання 

соціального страхування суддів. 

Згідно статті 130 Конституції України [44], держава забезпечує 

фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності 

суддів. Фінансування належних умов для діяльності суддів включає у тому 

числі і їх соціальне забезпечення, про що свідчить пункт 3 частини 2 статті 

146 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-

VIII [49]. Це все дає підстави стверджувати про державний характер 
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соціального забезпечення суддів, що має безпосередній вияв у реалізації 

соціального забезпечення суддів за рахунок державних коштів. 

Ознака існування державного стандарту соціального забезпечення 

суддів полягає у тому, що у вітчизняному законодавстві здійснено 

закріплення видів, стандартів і міри забезпечення, нижче яких воно не може 

бути надане. Так, статтею 135 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49] чітко регламентовано розрахунок 

посадового окладу судді та доплат за вислугу років, перебування на 

адміністративній посаді в суді, науковий ступінь, роботу, що передбачає 

доступ до державної таємниці. Статтею 136 Закону визначається тривалість 

основної та додаткової відпустки суддів, а також умови отримання 

останньої. Стаття 138 не містить детальної регламентації забезпечення 

житлових умов судді, закріплюючи лише посилання на «порядок, 

визначений Кабінетом Міністрів України», проте головним чинником у 

даному контексті є гарантія здійснення такого забезпечення. Подібний 

порядок має місце і у питаннях забезпечення потреб судді, пов’язаних з 

його діяльністю, регламентований статтею 139 зазначеного Закону. Питання 

державного захисту та соціального страхування, окрім Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49] врегульовуються 

актами спеціального законодавства.  

Отже, загальні ознаки, не зважаючи на характерність для усіх 

категорій працівників, все ж мають свою специфіку відносно суддів. Це 

зумовлено у першу чергу прийняттям законодавства про судоустрій та 

статус суддів, яким з-поміж інших врегульовано і питання соціального 

забезпечення суддів. У цілому, відзначимо вагому роль держави та 

законодавчих актів у виділенні ознак зазначеної групи. В свою чергу, 

існування спеціальних ознак зумовлене саме специфікою досліджуваного 

інституту. 

Першою спеціальною ознакою, виділеною нами, є призначення для 

задоволення особистих потреб суддів та забезпечення суддівської 
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незалежності. Як вже неодноразово зазначалось в даній роботі, соціальне 

забезпечення судді спрямоване на задоволення його різноманітних потреб у 

питаннях винагороди за працю, відпочинку, соціального страхування, 

забезпечення житлом та необхідними для роботи засобами, а також іншими 

важливими умовами як компенсації обмежень, установлених 

законодавством для цієї категорії осіб. Для порівняння, стосовно інших 

категорій працівників соціальне забезпечення полягає у допомозі особам, 

які внаслідок дії соціальних ризиків втратили здоров’я або не можуть 

матеріально забезпечити себе та своїх утриманців. 

Особливий компенсаційний характер, відмінний від інших категорій 

працівників, полягає у тому, що соціальне забезпечення суддів 

безпосередньо пов’язане із наявністю професійних обмежень, таких як 

присяга, суддівська етика, контроль за діяльністю, доходами та витратами 

суддів та членів їх сім’ї. Саме тому, в даному випадку компенсаційний 

характер полягає не у компенсаціях за втрату здоров’я чи засобів для 

існування, а у наданні певних переваг у порівнянні з іншими категоріями 

працівників шляхом додаткового забезпечення особистих та професійних 

потреб. 

Наступна ознака безпосередньо пов’язана із зазначеними 

інструментами, оскільки полягає у виділенні фінансових, матеріальних, 

духовних та захисних гарантій у рамках соціального забезпечення суддів. 

Так, до фінансових інструментів віднесено оплату праці, до духовних – 

надання відпустки, матеріальними є вирішення житлового питання та 

забезпечення усім необхідним для праці, а захисні гарантії представляють 

державний захист та загальнообов’язкове страхування від нещасних 

випадків на виробництві. 

Останньою ознакою є надання соціального забезпечення як на підставі 

існування професійних та соціальних ризиків, так і безвідносно до них. Це 

означає, що наразі є відсутнім єдиний алгоритм щодо надання для усіх 

інструментів. Наприклад, суддівська винагорода, відпустка та забезпечення 
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потреб, пов’язаних з професійною діяльністю надаються безвідносно 

існування певних ризиків, втрати здоров’я чи відсутності можливості у 

суддів матеріально забезпечити себе та своїх утриманців. Водночас, для 

забезпечення житлових умов, отримання державного захисту чи страхових 

виплат необхідними є потреба у поліпшенні житлових умов, посягання на 

життя і здоров’я судді, знищення чи пошкодження його майна, погроза 

вбивством, насильством чи пошкодженням майна судді, образа чи наклеп на 

нього, а також посягання на життя і здоров’я членів його сім’ї, погроза їм 

вбивством, пошкодження їх майна та настання страхового випадку. 

Оскільки соціальне забезпечення інших категорій працівників пов’язується 

із дією соціальних ризиків, втратою здоров’я чи неможливістю матеріально 

забезпечити себе та своїх утриманців, дана ознака дійсно є спеціальною у 

контексті соціального забезпечення суддів. 

Таким чином, спеціальні ознаки є переважно характерними для суддів, 

і у певній мірі для інших представників публічної служби. Їх особливий 

характер зумовлений переважним базуванням на змісті норм Розділу ІХ 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII 

[49]. У цілому специфічність ґрунтується на відмінності розуміння 

соціального забезпечення суддів від сутності концепції соціального 

забезпечення працівників, яка є характерною для вітчизняної правової 

доктрини. Соціальне забезпечення суддів також є компенсаційним, проте 

компенсація в даному випадку здійснюється за специфічний характер праці 

та високі вимоги до персони судді. 

Підсумовуючи здійснене дослідження, варто відзначити, що питання 

визначення поняття та сутності соціального забезпечення у цілому є новим 

для вітчизняної науки. Даний момент можна пояснити тим, що у 

класичному розумінні судді не були суб’єктами трудових правовідносин, 

тому тривалий час усі категорії, характерні для даної науки, не розглядались 

у контексті характерності для осіб, наділених повноваженнями здійснювати 

правосуддя. Проте останніми роками спостерігається приріст уваги до 
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даного питання, що втім на сьогодні не втілено в існуванні повноцінного 

теоретичного інституту соціального забезпечення суддів. 

Іншою проблемою недосконалості визначення поняття та сутності 

соціального забезпечення суддів є постійна зміна законодавства про 

судоустрій та статус суддів, внаслідок чого природа даного правого 

інституту постійно зазнавала змін. Внаслідок прийняття Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49] сутність 

соціального забезпечення суддів була суттєвим чином зміненою, оскільки 

обсяг гарантій зменшився, а регламентовані заходи на сьогодні 

обмежуються шістьма напрямками, які можна умовно розподілити на 4 

групи.  

У цілому відзначимо, що рівень наукової уваги до питання поняття, 

сутності та ознак соціального забезпечення суддів в Україні на сьогодні є 

вкрай низьким, тому важливим є продовження здійснення досліджень у 

даному напрямку. 

 

1.2 Ретроспектива правового регулювання соціального 

забезпечення суддів в Україні 

 

Питання історії правового регулювання соціального забезпечення 

суддів в різні етапи історичного становлення України як незалежної 

держави є малодослідженим у науковій літературі, не зважаючи на те, що 

його формування не є випадковим процесом. Однією із базових засад 

розвитку права людини і громадянина на справедливий суд є забезпечення 

незалежності суддів шляхом створення усіх необхідних умов для його 

життя та праці. Тому, аналіз чинників, які створили умови для його 

виникнення та розвитку значною мірою впливає на його розуміння та 

призначення в сучасних умовах. 

Методологія аналізу ретроспективи правового регулювання 

соціального забезпечення суддів в Україні базується на вивченні сучасного 
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стану через еволюцію досліджуваного інституту. Тож, основним об’єктом 

дослідження є насамперед розвиток законодавства про статус суддів, за 

допомогою чого встановлюються відповідні закономірності сьогоднішнього 

інституту соціального забезпечення суддів із його попереднім становищем у 

історичному контексті. При цьому важливим є як аналіз тенденцій еволюції 

окремих організаційно-правових форм і видів соціального забезпечення 

суддів, так і всього процесу формування даного інституту.  

Встановити ретроспективу правового регулювання соціального 

забезпечення суддів в Україні дозволяє хронологічний підхід, який є 

найбільш доцільним для проведення таких досліджень. Важливу роль 

відіграє спадковість правових явищ, яка залежить від динаміки суспільного 

розвитку та має наслідки у прийнятті того чи іншого нормативного акта, 

внесенні змін і доповнень. Тому, визначним є застосування прийому 

періодизації, оскільки без вивчення історичних процесів адекватна оцінка 

сучасному стану та проблем правового регулювання соціального 

забезпечення суддів в Україні є неможливою.  

На сьогодні питання ретроспективи правового регулювання 

соціального забезпечення суддів в Україні не є дослідженим у вітчизняній 

науці. На окремі історичні аспекти розвитку соціального забезпечення 

суддів звертали увагу такі вчені, як: Т. В. Галайденко, М. А. Дідиченко, Б. 

Є. Желік, М. Б. Кравчик, О. Л. Кучма, М. І. Логвиненко, О. М. Овчаренко, 

Н. В. Охотницька, І. М. Паньонко, В. О. Швець, В. А. Ярема та інші. Проте, 

комплексні дослідження ретроспективи правового регулювання соціального 

забезпечення суддів в Україні нараз є відсутніми, що зумовлює актуальність 

даного питання та його доцільність для аналізу.  

Початок розвитку інституту правового регулювання соціального 

забезпечення суддів в Україні варто розглядати у контексті реформування 

судової системи Радянського Союзу, яка із усіма її недоліками була 

успадкована Україною разом із іншими інститутами державної влади після 

розпаду СРСР. Головним недоліком такої системи, як влучно відзначила М. 
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Б. Кравчик, була повна залежність судів від рішень органів комуністичної 

партії [64, с. 14]. Тому, за таких умов принцип незалежності суддів часто 

мав другорядний характер, а практика вирішення спорів у судах була 

фактично відсутньою як явище. Інститут соціального забезпечення суддів 

ще не був сформований повноцінно, а матеріальне і соціальне забезпечення 

суддів наприкінці існування Радянського Союзу згідно із статтею 20 Закону 

СРСР «Про статус суддів в СРСР» від 04.08.1989 № 328-I [65] складалось із 

заробітної плати, яка призначалась згідно кваліфікаційної атестації, та 

забезпечення суддів «благоустроєним жилим приміщенням» не пізніш як 

через шість місяців після обрання. Саме у такому вигляді існував інститут 

соціального забезпечення суддів на перших порах після проголошення 

Україною незалежності. Проте, 16 липня 1990 року Верховною Радою 

Української РСР було проголошено Декларацію про державний суверенітет 

України [66], прийняття якої послужило важливим кроком у подальшому 

проведенні судово-правових реформ в Україні У пункті 3 Декларації було 

закріплено положення про розподіл влади на законодавчу, виконавчу та 

судову, тому подальший розвиток інституту соціального забезпечення 

суддів пов’язується із судовими реформами даної самостійної гілки влади.  

В Законі України «Про правонаступництво України» від 12.09.1991 № 

1543-XII [67] вперше після здобуття нашою державою незалежності було 

надано визначення вітчизняної судової системи, а саме у статті 4 

визначалось, що «до створення системи судів на підставі нової Конституції, 

діють суди, сформовані на підставі Конституції (Основного Закону) 

Української РСР». Даний нормативно-правовий акт варто вважати, по-

перше, початком формування вітчизняної судової системи, а по-друге, 

передумовою подальших судових реформ. 

Тому, пропонуємо перший етап розвитку правового регулювання 

соціального забезпечення суддів в Україні обмежити хронологічними 

рамками 1989-1991 років. Обумовимо це наступним чином:  
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1) 04.08.1989 року було прийнято останню в історії СРСР редакцію 

Закону «Про статус суддів в СРСР», яка законодавчо закріпила інститут 

соціального забезпечення суддів у тому вигляді, у якому він існував у перші 

роки незалежності України;  

2) Декларацією про державний суверенітет України було 

регламентовано розподіл державної влади в Україні, на три гілки, тому 

даний нормативно-правовий акт є важливим у контексті формування 

інституту судової влади в Україні загалом, та його окремих підінститутів, у 

тому числі й соціального забезпечення суддів;   

3) прийняття Закону України «Про правонаступництво України» 

довершило даний процес, адже таким чином Україна «успадкувала» 

радянський інститут соціального забезпечення суддів, який на перших 

порах незалежності функціонував в нашій державі. 

Таким чином, пропонуємо надати назву першому етапу 

«пострадянський етап» та серед його характерних рис виділимо наступні:  

1) інститут соціального забезпечення суддів існував у тому ж вигляді, 

що й останні роки до розпаду СРСР та включав забезпечення суддів 

заробітною платою та благоустроєним жилим приміщенням;  

2) підінститут соціального забезпечення суддів в Україні, як й інші 

підінстиути інституту судової влади незалежної України, ще не були 

повноцінно сформованими;  

3) на даному етапі було закладено основи подальших судових реформ, 

наслідком яких, у тому числі, є формування інституту соціального 

забезпечення суддів у сучасному вигляді.  

У 1992 році було прийнято Концепцію судово-правової реформи в 

Україні [68], яка визначила основні напрямки, завдання й перспективи 

реформування судової системи. Так, у питаннях соціального забезпечення 

суддів було постановлено наступне: 1) на Кабінет Міністрів України 

покладався обов’язок до 1 січня 1993 року розробити і подати на розгляд 

Верховної Ради України відповідні нормативні акти з питань матеріально-
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технічного й житлово-побутового забезпечення суддів; 2) постановлено 

забезпечити суддів форменим одягом (мантією), що і на сьогодні є одним із 

напрямків професійного матеріального соціального забезпечення суддів; 3) 

питанню соціального забезпечення суддів було присвячено окремий розділ 

VI, у якому регламентовано вирішення питань заробітної плати суддів, 

забезпечення житловим приміщенням та державного захисту. Роль даного 

нормативно-правового акту є багатоаспектною для досліджуваного 

інституту і її можна виразити наступним чином: по-перше, прийняття 

Концепції задало подальший вектор розвитку соціального забезпечення 

суддів; по-друге, на законодавця була покладена вимога нормативного 

вирішення питань матеріально-технічного й житлово-побутового 

забезпечення суддів; по-третє, сутність соціального забезпечення суддів 

була розширена зокрема за рахунок професійного матеріального 

соціального забезпечення суддів та державного захисту.  

У період з 1992 по 1994 рік на виконання цілей реформи було 

прийнято низку законів, що стосувались судоустрою, два із яких мали 

надважливе значення для інституту соціального забезпечення суддів - «Про 

статус суддів» від 15.12.1992 № 2862-XII [56], який втратив чинність на 

початку 2012 року, та «Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів» від 23.12.1993 № 3781-XII [59], який є чинним і 

досі.  

У першій редакції Закону України «Про статус суддів» питання 

соціального забезпечення суддів отримало регламентацію окремою Главою 

VIII, яка дістала назву «Матеріальне і соціально-побутове забезпечення 

суддів». До заходів соціального забезпечення суддів законодавцем було 

віднесено: 1) державний захист; 2) право на відставку, яке полягало у тому, 

що кожен суддя, який пропрацював на посаді не менше 20 років, мав право 

на звільнення від виконання обов’язків за власним бажанням, зв’язку з 

закінченням строку повноважень або за станом здоров’я, із збереженням 

звання судді і гарантій недоторканності; 3) заробітну плату; 4) щорічну 
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оплачувану відпустку; 5) поліпшення житлових умов; 6) бронювання місць 

у готелях і на всіх видах транспорту, а також позачергового придбання 

проїзних документів; 7) безплатне службове обмундирування; 8) щорічна 

путівка на санаторно-курортне лікування судді за рахунок державного 

бюджету, а членам його сім’ї за власний рахунок; 9) соціальне страхування; 

10) компенсацію збитків державою в повному розмірі, заподіяних 

знищенням або пошкодженням майна судді чи членам його сім’ї і близьким 

родичам у зв’язку з виконанням службових обов’язків. Аналіз норм даної 

Глави дозволяє зробити висновок, що саме шляхом прийняття даного 

нормативно-правового акту було закладено основу існування інституту 

соціального забезпечення суддів у тому вигляді, у якому він існує на 

сьогодні. Усі без виключення заходи, характерні для сучасного стану, були 

регламентовані у нормах Закону України «Про статус суддів» від 15.12.1992 

№ 2862-XII, при чому окремі із них вперше. Звернемо увагу на те, що 

забезпечення потреб судді, пов’язаних з його діяльністю не було чітко 

закріплене у даному нормативно-правовому акті, проте сумнівним є те, що 

на той час подібні питання вирішувались суддями самостійно за власний 

кошт. Лише зробимо припущення, що ймовірна наявність подібних проблем 

спонукала законодавця у подальшому вирішити зазначене питання. Також 

підкреслимо, що з часом перелік заходів соціального забезпечення суддів 

був суттєвим чином скорочений. Це означає, що надання значної кількості 

пільг та привілеїв суддям не вирішило остаточно питання їх незалежності та 

проблему корупції при здійсненні правосуддя.  

У 1994 році шляхом прийняття Закону України «Про внесення змін і 

доповнень до Закону України «Про статус суддів»» від 24.02.1994 № 4015-

XII [69] інститут соціального забезпечення суддів зазнав незначних змін, які 

переважно стосувались покращення умов права на відставку, оплати праці 

та соціального захисту, проте у цілому дані зміни не були 

фундаментальними і сам інститут у загальнотеоретичному аспекті не 

змінився. 
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Питання державного захисту суддів у пострадянський період не було 

вирішеним взагалі. Проте, складна соціальна, економічна та кримінальна 

ситуація, яка мала місце у молодій державі зумовила необхідність прийняти 

відповідні міри. Так, окрім регламентації статті 42 Закону України «Про 

статус суддів», 23 грудня 1993 року було прийнято Закон України «Про 

державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від 

23.12.1993 № 3781-XII [59], яким встановлювалась система особливих 

заходів державного захисту працівників суду від перешкоджання 

виконанню покладених на них законом обов’язків і здійсненню наданих 

прав, а також від посягань на життя, здоров’я, житло і майно зазначених 

осіб та їх близьких родичів у зв’язку із службовою діяльністю цих 

працівників. Доцільно відмітити, що перелік заходів забезпечення суддів за 

цей час не зазнав змін, тому можна зробити висновок, що захисне соціальне 

забезпечення суддів вже на 1993 рік існувало у сучасному вигляді. В 

подальшому було прийнято ряд підзаконних нормативно-правових актів 

щодо даного питання, проте основу інституту регламентовано ще під час 

перших років проведення судової реформи 1992 року. 

Реалізація реформи суттєво сповільнилась до початку 1995 року у 

зв’язку зі складною політичною ситуацією. Як відзначає М. Б. Кравчик, на 

той момент стало очевидним, що заплановані цілі та динаміку 

впровадження змін не вдасться реалізувати, тож після ухвалення 

відповідного законодавства активізувалась необхідність розробки нової 

концепції [70, с. 13]. Тому, другий етап розвитку правового регулювання 

соціального забезпечення суддів в Україні хронологічно обмежимо 1992-

1995 роками та аргументуємо це наступним чином:  

1) в 1992 році було прийнято Концепцію судово-правової реформи в 

Україні, яка і задала подальший вектор розвитку інституту соціального 

забезпечення суддів;  

2) у період з 1992 до 1995 року було прийнято низку нормативно-

правових актів, що і було передбачено цілями судово-правової реформи;  
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3) у 1995 році реалізація реформи фактично закінчилась, що і 

обумовлює необхідність визначити дану дату як кінцеву для другого етапу. 

Таким чином, пропонуємо надати назву другому етапу розвитку 

правового регулювання соціального забезпечення суддів в Україні як «етапу 

судово-правової реформи 1992 року» та виділити його наступні 

особливості:  

1) на даному етапі відбулось фактичне формування вітчизняного 

інституту соціального забезпечення суддів шляхом закріплення у окремій 

главі Закону України «Про статус суддів» вичерпного переліку заходів, на 

які могла претендувати кожна особа, наділена суддівськими 

повноваженнями;  

2) зазначений перелік інструментів фактично є розширеною версією 

сучасного, тобто основи сьогоднішнього інституту соціального 

забезпечення суддів були розроблені та прийняті саме в цей період; 

3) відбулось формування інституту державного захисту суддів 

практично у тому ж вигляді, у якому він існує і на сьогодні. 

Початок нового етапу розвитку судової системи пов’язується із 

прийняттям 28 червня 1996 року Верховною Радою в умовах складного 

політичного протистояння Конституції України [44]. Дана подія не мала 

безпосередній вплив на інститут соціального забезпечення суддів, оскільки 

її історична роль в даній сфері передусім полягає у виокремленні судів 

загальної юрисдикції на чолі з Верховним Судом України та конституційної 

юрисдикції, представленої Конституційним Судом України. З іншої 

сторони, статтею 126 Основного Закону було встановлено принципи 

незалежності та недоторканості суддів, перший із яких має безпосередній 

вплив на інститут соціального забезпечення суддів. Окрім цього, на 

конституційному рівні було закріплено державний захист суддів та членів їх 

сімей.  
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Щодо питань безпеки суддів, у період із 1997 до 2000 року для 

оптимізації даного процесу було прийнято низку відомчих нормативних 

актів, серед яких виділимо наступні:  

1) наказ Міністра внутрішніх справ України від 23.07.1997 № 467 

«Про створення спеціальних підрозділів міліції для забезпечення безпеки 

працівників суду, правоохоронних органів, осіб, що беруть участь 

кримінальному судочинстві, членів їх сімей близьких родичів» [71];  

2) Тимчасову інструкцію про порядок забезпечення безпеки 

працівників суду, правоохоронних органів, осіб, що беруть участь 

кримінальному судочинстві, членів їх сімей близьких родичів, затверджена 

наказом Міністра внутрішніх справ України від 26 лютого 1998 року N 130 

[72];  

3) Постанову Пленуму Верховного Суду України від 18.06.1999 № 10. 

«Про застосування законодавства, що передбачає державний захист суддів, 

працівників суду правоохоронних органів осіб, що беруть участь у 

судочинстві» [73] тощо. Проте, як доцільно відзначила Т. В. Галайденко [74, 

с. 94], зазначені норми лише продублювали правову регламентацію тих 

самих положень, які містяться Законах України «Про державний захист 

працівників суду правоохоронних органів» від 23.12.1993 № 3781-XII [59], 

тому суттєвого розвитку внаслідок зазначених подій досліджуваний 

інститут не отримав. 

Також варто звернути увагу на те, що у період з 1994 до 2001 року до 

Закону України «Про статус суддів» від 15.12.1992 № 2862-XII [56] були 

прийняті численні зміни, проте інституту соціального захисту суддів вони 

переважно не стосувались. Ті зміни, які безпосередньо були прийняті щодо 

норм Глави VIII були пов’язані із пенсійним забезпеченням суддів та 

порядку затвердження зразків суддівської мантії.  

У 2001 році було схвалено пакет законів, якими вносилися зміни до 

низки законів, що регулювали питання судоустрою, статусу суддів та 

судочинства. Дані зміни у вітчизняній науці дістали назву «малої судової 
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реформи», та за допомогою яких було здійснено приведення національної 

судової системи у відповідність до вимог Конституції України і створення 

необхідних передумов для прийняття у 2002 році нового закону про 

судоустрій [75, с. 237]. Даний момент є суттєвим для усієї системи 

правосуддя, проте не для інституту соціального забезпечення суддів. Усі 

зміни були незначними, як і подальші доповнення, здійснені у період з 2005 

до 2008 років, пов’язані із прийняттям Кодексу адміністративного 

судочинства України, Закону України «Про доступ до судових рішень», 

Єдиного державного реєстру судових рішень, змін щодо інституту 

дисциплінарної відповідальності суддів тощо. Тому, в зазначений період 

сутність інституту соціального забезпечення суддів не зазнала змін. 

Зокрема, варто відмітити, що за останні роки напрям дослідження 

юридичної відповідальності суддів набуває все більшого значення для 

правової науки. Так, окрему роль слід відвести таким вченим: К. І. Бєляков 

[76], В. М. Біляк [77], І. Л. Бородін [78], К. В. Босін [79], О. М. Болсунова 

[80], Л. Є. Виноградова [81], О. В. Гончаренко [82], В. О. Гринюк [83], С. Є. 

Дідик [84], В. В. Кузьменко [85], Р. О. Куйбіда [86], О. М. Овчаренко [87], В. В. 

Паришкура [88], М.А. Погорецький [89], О. Л. Польовий [90], О. О. 

Присяжнюк [91] та ін. 

Наступним вагомим кроком у реформуванні інституту соціального 

забезпечення суддів міг би стати Указ Президента України від 10.05.2006 № 

361/2006 «Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження 

справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів» [92]. 

Проте, як відзначає М. Б. Кравчик, дана концепція не отримала підтримки з 

боку вітчизняного політикуму, що спричинило необхідність розробки 

нового документу, який би консолідував український парламент і сприяв 

подальшому розвитку вітчизняної судової системи [64, с. 18]. З іншої 

сторони, даний Указ є чинним і на сьогодні і аналіз його положень свідчить 

про те, що окремі завдання щодо досліджуваної сфери все ж були 

реалізовані. Наприклад, до чинників, що перешкоджають незалежності 



45 

суддів, було віднесено: 1) відсутність чітко встановленої законом системи 

визначення суддівської винагороди та неналежний рівень матеріального 

забезпечення суддів; 2) вплив голів судів на вирішення питань соціального 

забезпечення суддів; 3) недостатній рівень матеріального та соціального 

забезпечення суддів [92]. Порівнюючи дані завдання із сучасним станом 

інституту соціального забезпечення суддів, можна зробити висновок, що на 

сьогодні вони є у цілому виконані. Система нарахування суддівської 

винагороди є чітко регламентованою у нормах чинного Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49]; рівень 

соціального забезпечення хоч і був значно зменшеним внаслідок останньої 

судової реформи, проте все ж є більшим, ніж у інших категорій працівників; 

вирішення питань соціального забезпечення суддів є значно прозорішим і 

вже не залежить безпосередньо від адміністрації судових установ.  

У якості компромісу у реформуванні судочинства, 31 травня 2010 року 

на розгляд парламенту Президентом було подано проект закону «Про 

судоустрій та статус суддів», а вже 3 червня його було прийнято без 

жодного громадського та парламентського обговорення у першому читанні. 

6 липня була оприлюднена редакція закону до другого читання, що 

практично не містила суттєвих змін у порівнянні з попередньою редакцією, 

а 7 липня парламент прийняв закон у цілому. Не зважаючи на протести 

правозахисних організацій та активістів 27 липня 2010 року закон, за 

підписом Президента, набув чинності [64, с. 18]. В історію вітчизняного 

права зазначений нормативно-правовий акт увійшов як один із найбільш 

спірних. Проте, у питаннях соціального забезпечення суддів він мав 

значний вплив на формування інституту у сучасному вигляді. Саме тому, 

зазначені події 2010 року варто вважати кінцевим моментом третього етапу 

розвитку соціального забезпечення суддів, який у цілому не відіграв значної 

ролі, проте послужив передумовою для наступних масштабних змін. 
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Тож, третій етап розвитку соціального забезпечення суддів обмежимо 

хронологічними рамками 1996-2010 років та аргументуємо це наступним 

чином: 

1) у 1996 році відбулось прийняття Основного Закону, тож подальший 

перебіг даного етапу пов’язується із приведенням вітчизняного 

законодавства у відповідність до її норм;  

2) основний історичний зміст подій, які відбувались надалі, полягає у 

прийнятті змін та доповнень до існуючих нормативно-правових актів, 

регламентації відповідних відносин за допомогою підзаконних нормативно-

правових актів;  

3) закінчення даного етапу пов’яжемо із «малою судовою реформою», 

яка послужила передумовою подальших суттєвих змін до законодавства про 

статус суддів, та наслідком якої стало прийняття в 2010 році нового Закону 

України «Про судоустрій та статус суддів» 

Таким чином, третьому етапу розвитку соціального забезпечення 

суддів пропонуємо дати назву «конституційного етапу», оскільки основні 

події спричинені саме прийняттям Основного Закону. Особливостями 

зазначеного етапу є:  

1) інститут соціального забезпечення суддів не набув значного 

розвитку, а усі зміни до законодавства мали доповнюючи значення, суттєво 

не впливаючи на загальне розуміння даного правового явища; 

2) прийняте у зазначений період законодавство мало переважно 

підзаконний характер; 

3) фактично, даний етап став підготовчим для суттєвих змін, яких 

зазнав інститут у подальшому. 

У новому законі перелік та сутність заходів соціального забезпечення 

суддів були зміненими та набули загальних ознак, характерних для даного 

інституту і на сьогодні. Так, у Розділі ІХ «Забезпечення судді» серед 

інструментів були встановлені наступні:  

1) суддівська винагорода;  
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2) відпустка;  

3) забезпечення житлових умов;  

4) забезпечення потреб, пов’язаних із професійною діяльністю;  

5) державний захист;  

6) соціальне страхування. Тобто, можна зробити висновок про повну 

відповідність даного переліку із закріпленим на сьогодні у нормах Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49]. 

Серед особливостей відзначимо, що питання суддівської винагороди 

отримало чітку регламентацію її розрахунку; питання житлового 

забезпечення набуло розмитості, на яку ми вказували при аналізі сутності 

соціального забезпечення суддів; інші заходи набули фактично того 

вигляду, у якому вони існують і на сьогодні. Тому, можна зробити 

висновок, що у 2010 році шляхом прийняття Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 № 2453-VI [93] досліджуваний 

інститут набув сучасної форми та сутності і з того моменту зазнав лише 

вкрай незначних змін.  

Дана судова реформа вважається однією із найнеоднозначніших в 

сучасній історії України, оскільки попри позитивну оцінку багатьом 

нововведенням, у цілому її реалізація значно погіршила ситуацію із 

судочинством, зробивши суддів залежними від політиків. Проте, у питанні 

соціального забезпечення суддів вона все ж мала позитивні наслідки, 

оскільки шляхом її реалізації було сформовано інститут соціального 

забезпечення у сучасному вигляді, судді були позбавлені ряду 

невиправданих привілеїв:  

1) було скасовано право судді на відставку за станом здоров’я та 

зменшено розмір вихідної допомоги при відставці;  

2) було звужено перелік посад, перебування на яких зараховується до 

суддівського стажу;  

3) при потребі поліпшення житлових умов судді почали 

забезпечуватись виключно службовим житлом;  
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4) право на безоплатне медичне обслуговування у державних закладах 

охорони здоров’я було встановлено виключно для суддів у відставці;  

5) було змінено порядок соціального страхування;  

6) скасовано низку інших матеріальних і соціальних благ. 

У подальшому, не зважаючи на постійні зміни до Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 № 2453-VI [93] інститут 

соціального забезпечення суддів не зазнавав суттєвих змін. Єдиний виняток 

– питання захисту суддів та їх сімей, стосовно якого відбувалась зміна 

компетентних органів, уповноважених здійснювати захист суддів і членів їх 

сімей. Якщо при прийнятті Закону обов’язок здійснювати охорону 

покладався на «органи внутрішніх справ», то з 2015 року – на підрозділи 

відомчої воєнізованої охорони Державної судової адміністрації України 

[94]. В усіх інших питаннях, протягом усього строку чинності Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 № 2453-VI [93] 

прийняті зміни були несуттєвими. 

27 жовтня 2014 року Президентом України було підписано Указ 

№826/2014, що затвердив положення про Раду з питань судової реформи 

[95], одним із завдань якої було встановлено підготовку та подання 

Президентові України пропозицій стосовно стратегії реформування 

судоустрою та судочинства, інших суміжних правових інститутів, 

розроблення планів дій щодо впровадження цієї стратегії. Даний момент 

вважається  початком підготовки до проведення нової судової реформи, яка 

розпочалась 12 лютого 2015 року прийняттям Верховною Радою України 

Закон України «Про забезпечення права на справедливий суд» від 

12.02.2015 № 192-VIII [96]. Прийняття даного нормативно-правого акту 

фактично завершило на сьогодні процес формування інституту соціального 

забезпечення суддів у сучасному вигляді. Прийняття чинного Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49] 

лише вчергове змінило орган, уповноважений здійснювати державний 
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захист суддів та членів їх сімей – було створено Службу судової охорони, 

проте, в інших питаннях протягом останніх двох років змін не відбувалось.  

20 травня 2015 року було Президентом України було підписано Указ 

№ 276, який затвердив стратегію реформування судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки [97]. Не зважаючи на те, 

що судова реформа визначена однією із першочергових, питанню 

соціального забезпечення суддів у ній взагалі не приділено уваги. Це 

свідчить про те, що сучасний стан досліджуваного інституту на даному 

етапі у повній мірі задовольняє законодавця і його подальший розвиток у 

найближчому майбутньому не запланований. 

Таким чином, четвертий етап розвитку соціального забезпечення 

суддів в Україні варто хронологічно обмежити періодом з 2010 до 2016 

року, із урахуванням того, що поточний рік характеризується відсутністю 

будь-яких змін у даній правовій категорії. Саме такі часові рамки можна 

пояснити наступним чином: 

1) у 2010 році шляхом прийняття нового Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» фактично завершилось формування інституту 

соціального забезпечення суддів у сучасному вигляді;  

2) наступні роки пов’язані із черговою судовою реформою, яка втім 

була спрямована на вирішення відмінних від соціального забезпечення 

суддів завдань; 

3) положення стратегії реформування судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки свідчать про те, що зміни 

до інституту соціального забезпечення суддів не заплановані у 

найближчому майбутньому. 

Таким чином, пропонуємо надати назву четвертого етапу як «етапу 

судових реформ 2010 та 2016 років» та виділити його наступні характерні 

риси: 

1) процес формування інституту соціального забезпечення суддів саме 

на даному етапі набув завершеного характеру; 
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2) проводячи паралелі із правовою доктриною, лише на даному етапі 

судді почали визнаватись суб’єктами трудових правовідносин, тому окрім 

остаточного нормативного закріплення даний інститут почав формуватись 

як наукова категорія; 

3) судді були суттєво обмежені у соціальному забезпеченні, проте 

загальний рівень все ж є цілком достатнім для гарантування їх незалежності 

та неупередженості. 

Тому, підсумовуючи здійснене дослідження, відзначимо встановлення 

того, що процес розвитку інституту соціального забезпечення суддів на 

сьогодні пройшов чотири етапи: 

1. Пострадянський етап (1989-1991 рр.) – є свого роду підготовчим, 

оскільки в зазначені роки відбувалась трансформація радянського 

законодавства у вітчизняне. Радянський інститут соціального забезпечення 

суддів характеризувався своєю обмеженістю та у цілому не відповідав 

вимогам незалежності суддів. Тому основна роль даного етапу полягає у 

створенні передумов для прийняття українського законодавства про статус 

суддів.   

2. Етап судово-правової реформи 1992 року (1992-1995 рр.) – даний 

етап є початком формування вітчизняного інституту соціального 

забезпечення суддів. Наслідком судової реформи 1992 року стало прийняття 

необхідного масиву нормативно-правових актів, окремі із яких є чинними і 

на сьогодні. Соціальне забезпечення суддів характеризувалось значним 

охопленням та суттєво відрізнялось від сучасного розуміння своїми 

масштабами. Можна зробити висновок, що існуючий на той момент стан 

речей не відповідав дійсній економічній та соціальній ситуації в державі. 

3. Конституційний етап (1996-2010 рр.) – пов’язується із прийняттям 

Основного Закону та подальшим приведенням законодавства у 

відповідність до його норм. Даний етап характеризується мінімальною 

кількістю змін та доповнень до інституту соціального забезпечення суддів, а 
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новоприйняту законодавчу основу даного періоду становлять переважно 

підзаконні нормативно-правові акти. 

4. Етап судових реформ 2010 та 2016 років (2010-2016 рр.) – сучасний 

етап соціального забезпечення суддів характеризується завершенням 

формування інституту у сучасному вигляді. Судова реформа 2010 року 

суттєво зменшила перелік заходів соціального забезпечення суддів, 

адаптувавши їх до вимог нашого часу. В будь-якому разі, соціальне 

забезпечення суддів навіть після прийнятих змін є значно розвинутішим за 

переважну більшість категорій працівників. Судова реформа 2016 року була 

спрямована на зміни інших інститутів і на соціальне забезпечення суддів 

фактично не вплинула. 

Таким чином, вітчизняний інститут соціального забезпечення суддів 

має порівняно недовгу нормативно-правову історію та фактично не має 

доктринальної. На перших етапах розвитку соціальне забезпечення суддів 

взагалі не існувало як окрема правова категорія, тому на рівні законодавства 

такі заходи йменувались як «матеріальне і соціально-побутове забезпечення 

суддів». Саме ж забезпечення характеризувалось великою кількістю заходів, 

які стосувались як забезпечення осіб, що здійснюють трудові функції, так і 

тих, що подали у відставку. 

Паралельно із розвитком законодавства про судоустрій і статус суддів, 

обсяг соціального забезпечення поступово зменшувався і на сьогодні є 

максимально обмеженим, хоча і не настільки як у радянські часи. 

Відзначимо, що розвиток законодавства ніяким чином не позначився на 

інтересі до даного питання вітчизняних науковців, які звертали та звертають 

увагу виключно на окремі його чинники. Проте, у цілому можна зробити 

висновок, що на сьогодні даний інститут є повністю сформованим і 

подальші його зміни не заплановані.  

Дослідження ретроспективи правового регулювання соціального 

забезпечення суддів в Україні продемонструвало, що досвід попередніх 

етапів та втілення попередніх реформ може бути корисним для подальших 
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змін до інституту. А отже, увага до історичного досвіду будь-яких правових 

явищ є виправданою з огляду урахування позитивного та негативного 

досвіду і подальших якісних змін. 

 

Висновки до Розділу 1 

1. Соціальне забезпечення суддів – це комплексна система соціальних 

гарантій, що створюють надійні умови для реалізації повноважень на 

здійснення правосуддя та гарантують задоволення фінансових, матеріальних, 

духовних і потреб безпеки судді у питаннях винагороди за працю, 

відпочинку, соціального страхування, забезпечення житлом та необхідними 

для роботи засобами, а також іншими важливими умовами як компенсації 

обмежень, установлених законодавством для цієї категорії осіб. 

2. Ознаки соціального забезпечення суддів запропоноваго розподілити 

на дві категорії: загальні та спеціальні.  

До загальних віднесено ознаки, характерні для соціального 

забезпечення усіх категорій працівників: 1) законодавче закріплення 

інструментів соціального забезпечення суддів; 2) державний характер, що 

має безпосередній вияв у реалізації соціального забезпечення суддів за 

рахунок державних коштів; 3) існування державного стандарту соціального 

забезпечення суддів, що полягає в закріпленні видів, стандартів і міри 

забезпечення, нижче яких воно не може бути надане. 

Спеціальними ознаками соціального забезпечення суддів є: 1) 

призначення для задоволення особистих потреб суддів та забезпечення 

суддівської незалежності; 2) особливий компенсаційний характер, 

відмінний від інших категорій працівників; 3) виділення фінансових, 

матеріальних, духовних та захисних інструментів соціального забезпечення 

суддів; 4) надання як на підставі існування професійних та соціальних 

ризиків, так і безвідносно до них. 

3. Процес розвитку інституту соціального забезпечення суддів на 

сьогодні пройшов чотири етапи: 
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1. Пострадянський етап (1989-1991 рр.) – є свого роду підготовчим, 

оскільки в зазначені роки відбувалась трансформація радянського 

законодавства у вітчизняне. Радянський інститут соціального забезпечення 

суддів характеризувався своєю обмеженістю та у цілому не відповідав 

вимогам незалежності суддів. Тому основна роль даного етапу полягає у 

створенні передумов для прийняття українського законодавства про статус 

суддів.   

2. Етап судово-правової реформи 1992 року (1992-1995 рр.) – даний 

етап є початком формування вітчизняного інституту соціального 

забезпечення суддів. Наслідком судової реформи 1992 року стало прийняття 

необхідного масиву нормативно-правових актів, окремі із яких є чинними і 

на сьогодні. Соціальне забезпечення суддів характеризувалось значним 

охопленням та суттєво відрізнялось від сучасного розуміння своїми 

масштабами. Можна зробити висновок, що існуючий на той момент стан 

речей не відповідав дійсній економічній та соціальній ситуації в державі. 

3. Конституційний етап (1996-2010 рр.) – пов’язується із прийняттям 

Основного Закону та подальшим приведенням законодавства у 

відповідність до його норм. Даний етап характеризується мінімальною 

кількістю змін та доповнень до інституту соціального забезпечення суддів, а 

новоприйняту законодавчу основу даного періоду становлять переважно 

підзаконні нормативно-правові акти. 

4. Етап судових реформ 2010 та 2016 років (2010-2016 рр.) – сучасний 

етап соціального забезпечення суддів характеризується завершенням 

формування інституту у сучасному вигляді. Судова реформа 2010 року 

суттєво зменшила перелік заходів соціального забезпечення суддів, 

адаптувавши їх до вимог нашого часу. В будь-якому разі, соціальне 

забезпечення суддів навіть після прийнятих змін є значно розвинутішим за 

переважну більшість категорій працівників. Судова реформа 2016 року була 

спрямована на зміни інших інститутів і на соціальне забезпечення суддів 

фактично не вплинула.  
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РОЗДІЛ 2. 

МЕХАНІЗМ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДДІВ 

 

2.1 Структура механізму системи соціального забезпечення суддів 

 

На сьогодні питання соціального забезпечення різних верств 

населення в Україні стоїть дуже гостро. При цьому інститути, пов’язані із 

носіями судової влади, почали активно розвиватись в останнє десятиліття, 

коли наша держава взяла курс на демократизацію суспільних відносин та 

розвиток громадянського суспільства. Особливого значення у контексті 

захисту прав суддів набуває питання структури механізму системи їх 

соціального забезпечення. 

Актуальність даної теми можна пояснити двохаспектно. По-перше, в 

умовах переходу України до соціально-орієнтованої ринкової економіки 

одним із завдань держави є соціальне забезпечення кожної верстви 

населення, у тому числі й носіїв суддівської влади. При цьому, сучасний 

стан сфери соціального забезпечення в нашій державі варто оцінити як 

незадовільний. По-друге, соціальне забезпечення суддів є одним із 

пріоритетних напрямків судово-правових реформ останніх років. В Україні 

в умовах політичної, економічної та соціальної кризи все ще продовжується 

реформування судової системи з метою становлення незалежної судової 

влади. Даний процес здійснюється у тому числі і за допомогою 

встановлення гарантій соціального забезпечення носіїв судової влади. При 

цьому, соціальне забезпечення суддів має комплексний характер, оскільки 

його існування гарантує задоволення їх фінансових, матеріальних потреб, а 

також потреб безпеки. Тобто, є підстави розглядати соціальне забезпечення 

суддів як певну систему, в основі якої перебувають грошові виплати, 

матеріальна допомога чи компенсації з державного бюджету.  

В свою чергу, в науковій літературі часто зустрічається таке поняття, 

як «механізм», яке позначає певну систему правових явищ, об’єднаних 
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спільною функцією. Така сукупність засобів і чинників покликана 

забезпечити необхідні умови для поваги до основних прав і свобод судді як 

носія суддівської влади та як людини і громадянина. Встановлення 

елементів механізму системи соціального забезпечення суддів дозволить 

детально проаналізувати кожну його складову, встановити який вплив вони 

мають на дотримання принципу незалежності судової влади в Україні, 

визначити їх особливості та чинний рівень правового регулювання 

досліджуваного явища, а також виділити специфічні риси у порівнянні із 

іншими категоріями працівників.  

Окрім того, за останні роки законодавцю вдалось досягти такого рівня 

організації системи соціального забезпечення суддів, за якого її суб’єкти 

забезпечують функціонально достатню та структурно несуперечливу 

систему на усіх рівнях. Тому, наукове осмислення сутності даного 

механізму, підвищення ефективності діяльності органів державної влади та 

місцевого самоврядування як компонентів системи, визначення ступеня її 

керованості поє можливим лише за умови реальної взаємодії кожного із 

механізмів та їх ефективного співіснування. Зростання вимог до підвищення 

наукової обґрунтованості системи соціального забезпечення суддів 

потребує як однозначної визначеності основних дефініцій, так і 

конкретизації характеристик й уточнення складових елементів механізму 

системи соціального забезпечення суддів. 

У вітчизняній науці питання структури механізму системи соціального 

забезпечення суддів переважно залишається поза увагою дослідників, 

оскільки воно розглядається переважно у контексті змін згідно чинної 

судової реформи. Окремі аспекти досліджувались у працях таких науковців, 

як: Т.В. Галайденко, В.В. Городовенко, М.А. Дідиченко, Г.М. Дрок, Б.Є 

Желік, С.О. Іваницький, М.М. Куцин, О.Л. Кучма, М.І. Логвиненко, Л.М. 

Москвич, Д.М. Притика, І.О. Русанова, А.В. Сапон, В.С. Тарасенко, Т.В. 

Штих, С.Г. Штогун та інших. Проте, зазначені дослідники не розглядали 

систему соціального забезпечення суддів як єдиний механізм у сукупності 
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його елементів. Саме тому, аналіз структури механізму системи соціального 

забезпечення суддів не втрачає своєї дослідницької доцільності на сьогодні 

та потребує конкретизації й уточнення.  

Механізм соціального забезпечення суддів варто розглядати як явище 

правової системи, яке включає в себе певні підсистеми, елементи, складові 

конструкції. Тому для розуміння структури механізму системи соціального 

забезпечення суддів необхідно розкрити зміст його форм і, відповідно до 

цього, сформулювати його комплексне бачення. Оскільки у юридичній 

науці така дефініція наразі є відсутньою, важливим є її формулювання на 

основі  більш загальних визначень. Тому, з’ясування змісту та структури 

поняття «механізм системи соціального забезпечення суддів» потребує 

визначення загальної юридичної категорії «механізм» через призму поняття  

«система соціального забезпечення суддів». Відповідно, такий всебічний 

аналіз дозволить максимально точно сформулювати дефініцію 

досліджуваної правової категорії, що сприятиме встановленню структури 

досліджуваного питання. 

У загальнотеоретичному аспекті, «механізм» має декілька значень. 

Оскільки, дане поняття передусім є технічним терміном, у Великому 

тлумачному словнику сучасної української мови воно водночас 

розглядається як певний пристрій, метод чи спосіб або сукупність станів і 

процесів, з яких складається певне явище [98, с. 665]. Проте найбільш 

доцільним із укладених в словнику значень, та прийнятним для позначення 

юридичних явищ, є значення «внутрішня будова, система чого-небудь». Це 

дозволяє зробити висновок, що будь-який механізм має свою внутрішню 

організовану структуру, а отже його елементи знаходяться у постійному 

взаємозв’язку.  

Звертаючись до визначень поняття «механізм» із  точки зору правової 

науки, в першу чергу звернемо увагу на позицію С.С. Алексєєва, який 

вперше ввів у науковий обіг поняття «механізм правового регулювання». 

Так, науковець розкриває даний термін як узяту в єдності сукупність 
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юридичних засобів, за допомогою яких забезпечується правовий вплив на 

суспільні відносини. Структуру даного механізму вчений вбачав у 

сукупності засобів юридичного впливу, а саме таких правових явищ, які 

«працюють» у правовому опосередкуванні суспільних відносин [99, с. 30; 

100, с. 161; 101, с. 82; 102, с. 124]. Не в повній мірі погодимось із 

формулюванням «сукупність» у даному контексті, оскільки нами 

встановлено, що будова механізму характеризується системним характером 

його елементів. Варто враховувати, що юридичні засоби, проаналізовані 

С.С. Алексєєвим мають формувати чітко налагоджену систему правових 

явищ, які перебувають у постійному зв’язку та доповнюють один одного. 

Проте, у цілому дана дефініція є цілком прийнятною. Окрім того, така 

позиція засвідчує, що «механізм» як загальнонаукова категорія у процесі 

інтеграції у різноманітні сфери науки, став невід’ємною частиною 

категоріального апарату права. 

Тому, у даному контексті більш вдалою ми вбачаємо дефініцію, 

укладену в російській юридичній енциклопедії, у якій визначено, що 

механізм правового регулювання є єдиною системою правових засобів, за 

допомогою яких забезпечується результативний правовий вплив на 

суспільні відносини [103, c. 343-344]. Звернемо увагу на формулювання 

«результативний правовий вплив». Із застосування укладачами словника 

такої термінології можна зробити висновок, що дія усіх елементів механізму 

спрямовується на отримання остаточного кінцевого підсумку, який у 

даному випадку полягає у втіленні в життя юридичних засобів, тобто їх 

впливі на відповідні суспільні відносини. 

Схожим чином роз’яснив поняття механізму правового регулювання 

С.Т. Гончарук, який розуміє під ним систему правових елементів, за 

допомогою яких здійснюється правове регулювання (упорядкування) 

суспільних відносин [104, с. 23]. У даній дефініції «результативний вплив» 

тлумачиться як «правове регулювання суспільних відносин», а «правові 

засоби» вживаються у значенні «правові елементи». Вважаємо, що такий 
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підхід є допустимим, адже механізм в першу чергу є системою 

взаємопов’язаних елементів. 

О.Ф. Скакун тлумачить механізм правового регулювання як систему 

юридичних засобів, способів та форм, за допомогою яких нормативність 

права переводиться в упорядкованість суспільних відносин, 

задовольняються інтереси суб’єктів права, встановлюється та 

забезпечується правопорядок [105, с. 498]. Така позиція у цілому є 

тотожною до вищерозглянутих, проте деталізує їх у певних моментах. 

Перехід нормативності права в упорядкованість суспільних відносин 

означає, що за своєю правовою природою механізм правового регулювання 

є реалізацією права у суспільних відносинах [106, с. 111; 107, с. 84; 108, с. 

134; 109, с. 71; 110, с. 32; 111, с. 105; 112, с. 65-66; 113, с. 55-58], внаслідок 

чого вони набувають значення правовідносин. Формулювання «система 

юридичних засобів, способів та форм» вбачаємо як наявну демонстрацію 

автором неоднорідності елементів будь-якого механізму. 

Проаналізовані позиції засвідчують, що у правовій науці існує єдність 

позицій щодо тлумачення поняття «механізм», який розглядається у 

значенні системи правових засобів, способів та форм (елементів), які 

результативно впливають на суспільні відносини з метою їх регулювання 

(упорядкування). Це дає змогу зробити висновок, що основна мета 

механізму правового регулювання – задоволення інтересів суб’єктів 

суспільних відносин та надання їх зв’язкам нормативного характеру, а його 

елементами є юридичні засоби, способи та форми, об’єднані спільним 

заздалегідь визначеним завданням у формі досягнення результативності у 

функціонуванні механізму. На підставі зроблених у даній роботі висновків 

можна дійти до умовиводу, що правову природу механізму системи 

соціального забезпечення суддів становить певна упорядкована сукупність 

внутрішніх елементів даного правового явища, що взаємодіють, впливають 

один на одного та мають єдину загальну мету, яка у випадку із носіями 
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судової влади полягає у задоволенні фінансових, матеріальних потреб, та 

потреб безпеки судді. 

А отже, механізм системи соціального забезпечення суддів – це 

система правових засобів, способів та форм, які результативно впливають 

на втілення комплексної системи соціальних гарантій, що створюють 

належні обставини для реалізації повноважень на здійснення правосуддя та 

гарантують задоволення фінансових, матеріальних, потреб безпеки судді 

тощо  у питаннях винагороди за працю, відпочинку, соціального 

страхування, забезпечення житлом та необхідними для роботи засобами, а 

також іншими важливими умовами, що виступають у якості компенсації 

обмежень, установлених законодавством для цієї категорії осіб. 

Як влучно відзначає В.Б. Авер’янов, кожен механізм є 

високоорганізованою системою, а будь-яка система має свою структуру 

[114, с. 13]. Отже, основною характеристикою механізмів як систем є 

єдність елементів, які перебувають у постійному зв’язку та відносинах між 

собою. Відповідно, визначений склад правових засобів, як елементів 

відповідного механізму, формує сутність об’єкта як єдиного цілого. 

Водночас, сучасна теорія права не містить єдиної універсальної позиції 

щодо структури правових механізмів. Питання структури механізму 

системи соціального забезпечення суддів також залишається поза увагою 

вітчизняних науковців. Звертаючись до загальних позицій, варто 

відзначити, що сучасна юридична наука характеризується наявністю двох 

підходів до визначення елементів механізму правового регулювання – 

широкого та вузького. Широкий підхід характеризується наявністю 

сукупності елементів, які беруть участь у процесі впорядкування суспільних 

відносин (норми права, нормативно-правовий акт, юридичні факти, 

правовідносини, тлумачення, реалізація права, законність, правосвідомість, 

правова культура, правомірна поведінка, протиправна поведінка, юридична 

відповідальність). У свою чергу, вузький підхід включає лише елементи, які 

становлять основу регулятивної функції права (норми права, нормативно-
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правові акти, правовідносини, реалізація права, законність) [115, с. 307–308; 

116, с. 21; 117, с. 231; 118, с. 46-47; 119, с. 62]. Розглядаючи такі підходи із 

точки зору механізму системи соціального забезпечення суддів більш 

доцільним є застосування вузького підходу, адже за широкого більшість із 

перерахованих елементів взагалі не застосовуються у даній сфері. Соціальне 

забезпечення суддів полягає у встановленні соціальних гарантій, що 

створюють умови для реалізації судової влади гарантують задоволення 

потреб судді у різних сферах. За таких умов елементи на кшталт 

тлумачення, правосвідомості, правової культури, правомірної поведінки чи 

юридичної відповідальності не застосовуються, адже це суперечить 

правовій природі інституту соціального забезпечення. При цьому, 

переважну більшість наукових позицій щодо структури механізмів 

правового регулювання побудовано навколо подібних загальних концепцій.  

Наприклад, С.С. Алексєєв серед структурних елементів механізму 

правового регулювання виділяє: 1) юридичні норми; 2) правовідносини, а 

саме: суб’єктивні права та юридичні обов’язки учасника таких відносин; 3) 

акти реалізації прав та обов’язків; 4) індивідуальні приписи та акти 

застосування права [106, с. 364–365]. Дана концепція є універсальною у 

правовій доктрині та часто використовується іншими науковцями. Її можна 

умовно назвати структурною, адже в основі даної моделі перебуває 

виділення в рамках механізму елементів, що перебувають на одному рівні 

правового регулювання. Разом з тим, як і концепція В.Б. Авер’янова, така 

модель не є доцільною для використання відносно таких інститутів, як 

соціальне забезпечення. Його спеціальний характер зумовлює неможливість 

побудови механізмів на основі таких загальнотеоретичних категорій. 

Загалом, аналіз існуючих в науковій літературі позицій засвідчує, що 

при встановленні структури правових механізмів науковці переважно 

акцентують увагу або на виділенні структурних елементів, зокрема як 

здійснено у розглянутих нами позиціях, або ж на рівнях реалізації самого 

механізму, зокрема як здійснено І.В. Лагутіною, яка виділила 
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внутрішньодержавний та міжнародно-правовий елементи [120, с. 11-12; 121, 

с. 134; 122, с. 42]. Аналіз таких підходів засвідчує, що при виділенні 

елементів механізму системи соціального забезпечення суддів варто в 

першу чергу керуватись правовою природою самого явища соціального 

забезпечення. Тому, у даному контексті варто звернути увагу на точку зору 

В.М. Андріїва, який доцільно відзначив, що структура механізму правового 

регулювання є ієрархічною, тобто містить не просто взаємопов’язані 

елементи, які взаємодіють та доповнюють один одного, а підсистеми, які 

перебувають на різних рівнях [123, с. 19]. Тому, будова кожного механізму 

залежить від цієї мети його функціонування та від його змісту. Так, метою 

соціального забезпечення суддів є створення умов для реалізації 

повноважень на здійснення правосуддя та задоволення фінансових, 

матеріальних, потреб, та потреб безпеки судді. Відповідно, структура такого 

механізму має базуватись саме на цих напрямках впливу правових засобів 

на відповідні суспільні відносини.  

Також науковець наводить наступний приклад - забезпечення 

трудових прав працівників є механізмом, який складається із механізму 

забезпечення прав людини, котрий в свою чергу має у своєму 

підпорядкуванні механізм забезпечення трудових прав працівника [123, с. 

19]. Тобто, слідуючи такій логіці, механізм системи соціального 

забезпечення суддів складається із механізму соціального забезпечення 

працюючих осіб, який містить у своєму підпорядкування механізм 

соціального забезпечення суддів. Аналіз наукової літератури засвідчив, що 

механізм соціального забезпечення громадян, та зокрема працюючих осіб, є 

питанням, яке перебуває у науковій розробці дослідників у сферах як права, 

так і економіки значно масштабніше. 

І. М. Михайловська та О. В. Неліпович у «системі соціального захисту 

населення» виділили два елементи – державну складову та недержавну 

складову. Державну складову становлять державне страхування та 

соціальна допомога. В свою чергу, до державного страхування віднесено 
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пенсійне страхування, страхування тимчасової втрати працездатності, 

страхування на випадок безробіття, страхування від нещасних випадків та 

професійних захворювань. Соціальну допомогу представляють різноманітні 

пільги. Щодо недержавної складової, її становлять недержавне пенсійне 

забезпечення, страхування, банківські послуги та благодійна допомога [124, 

с. 259]. Перш за все відзначимо, що усі форми та заходи соціального 

забезпечення суддів є державними та регламентованими нормами Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49]. 

Тобто, соціальне забезпечення суддів шляхом недержавного пенсійного 

забезпечення, страхування, банківських послуг та благодійної допомоги не 

допускається. Аналізуючи сутність державного страхування суддів, згідно 

статті 141 Закону воно полягає у обов’язковому державному страхуванні 

життя і здоров’я за рахунок коштів Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України 

відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV [60]. В свою чергу, 

державна допомога – це забезпечення житлових умов судді та його потреб, 

пов’язаних із професійною діяльністю. Таким чином, згідно концепції І. М. 

Михайловської та О. В. Неліпович, у механізмі системи соціального 

забезпечення суддів варто окремо виділити державну складову, як 

структурний елемент. Державна складова – це сукупність державного 

страхування суддів та державної допомоги у вигляді особливих суддівських 

пільг. Хоча, у цілому дана модель є неможливою для втілення у контексті 

теми нашого дослідження, виділення такого елементу могло би бути 

доцільним при формулюванні авторської позиції. 

Схожа позиція належить авторству Т.І. Павлюк, яка у рамках 

дослідження системи соціального захисту населення виділила наступні 

складові відповідного механізму: державне регулювання зайнятості 

населення, систему соціального забезпечення, систему пенсійного 

забезпечення та соціальне забезпечення інвалідів та ветеранів війни й праці 
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[125, с. 115]. Із зазначених елементів для соціального забезпечення суддів є 

характерним урахування стажу роботи при обчисленні розмірів пільг та 

допомоги, наявність розгалуженої системи форм соціального забезпечення, 

пенсійне або щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці. 

Водночас, виділені елементи варто адаптувати до специфіки діяльності 

носіїв судової влади, оскільки наявні особливості значно відрізняються від 

усіх інших категорій працюючого населення України. 

Г.М. Юрчик здійснив більш близьке до нашої тематики дослідження, 

та розподілив елементи механізму «соціального захисту зайнятих осіб» на 

дві групи: універсальні інструменти та спеціальні інструменти. 

Універсальними інструментами є гарантії оплати праці, норми оплати праці, 

норми робочого часу та відпочинку, індексація заробітної плати та 

компенсація заробітної плати. Відповідно, до спеціальних віднесено 

інструменти соціального захисту визначених категорій працівників 

(наприклад, суддів), інструменти соціального захисту працівників галузі чи 

регіону, а також локальні інструменти соціального захисту працівників 

підприємства [126, с. 35]. Такий підхід вважаємо значно вдалішим у 

контексті теми нашого дослідження. Науковцем у якості критерію розподілу 

елементів обрано джерела вітчизняного законодавства. Так, універсальними 

інструментами соціального забезпечення є ті, що закріплюються чинним 

Кодексом законів про працю України. Відповідно, спеціальні інструменти 

регламентовані нормами спеціального законодавства (у тому числі й 

Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-

VIII [49]), регіональними колективними договорами чи угодами, а також 

локальними нормативно-правовими актами на конкретних підприємствах. 

Загалом, такий підхід неможливо застосувати у нашій роботі, адже механізм 

соціального забезпечення суддів регламентовано нормами спеціального 

законодавства, тобто Закон України «Про судоустрій і статус суддів» є 

спеціальним інструментом системи соціального забезпечення працюючих 

осіб. Проте, аналізуючи універсальні інструменти, варто звернути увагу на 
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групування у їх межах різноманітних форм та заходів соціального 

забезпечення працюючих осіб. Тому, можна зробити висновок, що згідно 

Розділу ІХ Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 

№ 1402-VIII [49] універсальними інструментами механізму системи 

соціального забезпечення суддів є суддівська винагорода, відпустка, 

забезпечення житлових умов судді, забезпечення потреб судді, пов’язаних з 

його діяльністю, державний захист суддів та членів їхніх сімей та соціальне 

страхування судді. Відповідно, спеціальні інструменти відсутні взагалі, 

оскільки Закон України «Про судоустрій і статус суддів», яким встановлено 

універсальні інструменти механізму системи соціального забезпечення 

суддів, у контексті соціального забезпечення працюючих осіб є спеціальним 

інструментом.  

Підсумовуючи здійснене дослідження, варто відзначити, що 

структурний склад механізму системи соціального забезпечення суддів на 

сьогодні є невстановленим у вітчизняній науці. Звертаючись до праць, які 

розкривали сутність споріднених категорій, відзначимо неможливість їх 

адаптації до специфіки суддівської діяльності. Наприклад, встановлення 

ієрархічної структури є неможливим, оскільки соціальне забезпечення 

суддів регламентується нормами спеціального Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів». Разом з тим, норми Кодексу законів про працю 

України поширюються на більшість категорій працівників, проте судді є 

одними із спеціальних виключень. Також ускладнено здійснення 

класифікації за критеріями державності й недержавності, універсальності та 

спеціальності тощо.  

Водночас, здійснене дослідження засвідчило, що виділення елементів 

механізму системи соціального забезпечення суддів повинне здійснюватись 

на підставі правової природи законодавчо встановлених форм та заходів. 

При цьому, варто розуміти, що без окремих загальних елементів механізму 

правового регулювання функціонування даної системи є неможливим. 

Такими елементами є зокрема норма права, нормативно-правовий акт, 
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правовідносини з призначення на посаду судді тощо. Тому, пропонуємо у 

якості структурних частин механізму системи соціального забезпечення 

суддів виділити декілька груп, що об’єднають однорідні елементи, 

об’єднані спільною родовою ознакою. Перший елемент є регламентуючим, 

та представленим нормами права, що закріплюють перелік форм та заходів 

соціального забезпечення суддів та порядок їх втілення у життя. Другий 

елемент є організаційно-правовим й включає весь перелік існуючих 

інститутів соціального забезпечення суддів. Третій елемент сформований із 

системи органів державної влади та місцевого самоврядування, що беруть 

участь у функціонуванні механізму системи соціального забезпечення 

суддів. 

Тому, на підставі здійсненого аналізу виділимо наступні елементи 

механізму системи соціального забезпечення суддів: 

1. Група регламентувальних елементів - дану групу передусім 

представляють норми Основного Закону [44] та Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49], а також інших 

нормативно-правових актів, що здійснюють регламентацію відносин 

соціального забезпечення суддів; 

2. Група організаційно-правових елементів:   

1) оплата праці суддів – даний структурний елемент становить 

суддівська винагорода, при чому вкотре підкреслимо, що порядок її 

встановлення та виплати регулюється Законом України «Про судоустрій і 

статус суддів» та не може визначатися іншими нормативно-правовими 

актами;  

2) соціальне страхування суддів – здійснюється у формі обов’язкового 

державного страхування життя і здоров’я суддів, зокрема від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань; 

3) соціальна та солідарна допомога суддям – це сукупність форм 

соціальної допомоги суддів та компенсація обмежень, установлених 

законодавством щодо цієї категорії осіб. Передусім даний елемент 
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виражений у формах забезпечення житлових умов судді, забезпечення 

потреб, пов’язаних із професійною діяльністю, медичне обслуговування та 

санаторно-курортне лікування суддів та членів їхніх сімей, щорічна 

оплачувана відпустка; 

4) пенсійне забезпечення суддів – цей елемент формують пенсія або 

щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці, а також вихідна 

допомога судді у зв’язку з відставкою; 

5) забезпечення безпеки суддів та членів їхніх сімей – особливий 

захист держави та забезпечення засобами захисту; 

3. Група інституційних елементів - система спеціально створених 

суб’єктів, які у межах повноважень покликані здійснювати соціальне 

забезпечення суддів, а також сприяють його реалізації на практиці.  

Так, група регламентувальних елементів – це сукупність правових 

норм, що закріплюють перелік форм та заходів соціального забезпечення 

суддів та порядок їх втілення у життя. Дану групу передусім представляють 

норми Конституції України [44], Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49] та інших спеціальних нормативно-

правових актів на кшталт Законів України «Про державний захист 

працівників суду і правоохоронних органів» від 23.12.1993 № 3781-XII [59], 

«Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 

№ 1105-XIV [60], «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV» [127] тощо. Проте, норми таких 

нормативно-правових актів фактично дублюють правила, встановлені 

Законом України «Про судоустрій і статус суддів», що дає змогу визначити 

даний закон як фундаментальний для функціонування механізму системи 

соціального забезпечення суддів. Саме норми зазначеного нормативно-

правового акту сприяють реалізації соціального забезпечення суддів, 

визначають міру його застосування у кожній конкретній ситуації та надають 

можливість забезпечити закріплені у чинному законодавстві права суддів на 

отримання визначених законом форм соціального забезпечення.  
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Норма права є основним елементом будь-якого правового механізму, 

його первинною та фундаментальною складовою частиною. Саме за 

допомогою правових норм здійснюється регулювання суспільних відносини 

у сфері соціального забезпечення суддів. Так, за допомогою норм 

Конституції України регламентовано порядок призначення суддів на 

посаду, а також визначення розміру суддівської винагороди. Згідно статті 

128 Конституції України призначення на посаду судді здійснюється 

Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, 

встановленому законом згідно конкурсу, окрім випадків, визначених 

законом [44]. У контексті соціального забезпечення суддів регламентація 

даної норми є важливою з огляду на те, що призначення на посаду судді є 

моментом, з якого кожен носій судової влади наділяється правом на 

забезпечення встановленими законом формами та заходами. Статтею 130 

Основного Закону встановлено, що розмір винагороди судді встановлюється 

законом про судоустрій [44]. Дана норма є банкетною та містить посилання 

на Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-

VIII [49]. Разом з тим, її регламентація є гарантією того, що суддя під час 

реалізації судової влади отримає матеріальне забезпечення за результатами 

своєї праці у визначеному чинним законодавством розмірі. Інші норми 

Конституції України не мають безпосереднього впливу на механізм системи 

соціального забезпечення суддів, проте їх регламентація є передумовою 

функціонування в державі правосуддя, яке є передумовою існування даної 

професії та наділення суддів спеціальним статусом. 

Водночас, основоположну роль для здійснення механізму системи 

соціального забезпечення суддів відіграють норми чинного Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49]. Так, 

фактично кожен розділ Закону містить норми, які тим чи іншим чином 

впливають на функціонування досліджуваного механізму. Наприклад, 

Розділом IV регламентовано порядок зайняття посади судді. Як нами вже 

було відзначено у контексті аналізу норм Основного Закону, призначення 
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на посаду судді є моментом набуття права на соціальне забезпечення, 

характерне для даної категорії працюючих осіб. В свою чергу, Розділ VII 

встановлює порядок звільнення судді з посади, або припинення його 

повноважень. У таких випадках суддя втрачає право на усі, або ж окремі 

види соціального забезпечення. Наприклад, судді, який вийшов у відставку, 

після досягнення чоловіками віку 62 років, жінками - пенсійного віку, 

виплачується пенсія або за вибором щомісячне довічне грошове утримання. 

Суддя у відставці, який не досяг такого віку, отримує щомісячне довічне 

грошове утримання. Відповідно, Розділами IX та Х Закону здійснюється 

регламентація застосування різних форм та заходів соціального 

забезпечення суддів.  

Таким чином, група регламентувальних елементів механізму системи 

соціального забезпечення суддів у порівнянні із іншими категоріями 

працівників є нечисленною та представлена у першу чергу нормами 

Конституції України та Закону України «Про судоустрій і статус суддів». 

До зазначеної системи входять норми, які у загальних рисах можна 

згрупувати наступним чином:  

1) ті, що закріплюють порядок набуття суддею права на соціальне 

забезпечення;  

2) ті, що визначають форми й заходи соціального забезпечення, а 

також порядок їх застосування;  

3) ті, що визначають припинення права на окремі види соціального 

забезпечення. 

Серед особливостей групи регламентувальних елементів механізму 

системи соціального забезпечення суддів відзначимо наступні:  

1) їх втілення у вигляді правил поведінки, закріплених у нормах 

Конституції України та спеціального законодавства;  

2) умовний розподіл на норми, що закріплюють порядок набуття й 

припинення права на соціальне забезпечення, та норми, що регламентують 

застосування форм й заходів соціального забезпечення; 



69 

3) часткове дублювання норм у статтях Конституції України та Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів»; 4) дана група елементів є 

первинною та фундаментальною складовою частиною механізму системи 

соціального забезпечення суддів. 

Групу організаційно-правових елементів становить сукупність форм 

та заходів соціального забезпечення суддів, закріплена у нормах Розділів IX 

та Х Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 

1402-VIII [49]. Внаслідок аналізу чинного законодавства та наукової 

літератури нами здійснено наступне структурування елементів в межах 

даної групи: 

1. Оплата праці суддів – суддівську винагороду варто водночас 

розглядати у декількох аспектах: як форму системи соціального 

забезпечення суддів; як особливу гарантію професійної діяльності суб’єктів 

трудових правовідносин; як винагороду за здійснену працю, обчислену у 

грошовому виразі. Згідно пункту 8 частини 5 статті 48 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49] належне 

матеріальне та соціальне забезпечення судді також є засобом забезпечення 

незалежності судді. Тож оплата праці посадових осіб судової гілки влади є 

не лише основним конституційним правом, а й гарантією трудової 

діяльності, яка забезпечує здійснення неупередженого, законного та 

об’єктивного правосуддя. Визначення розміру суддівської винагороди 

здійснюється із урахуванням стажу роботи, перебування на 

адміністративній посаді в суді, наукового ступеня, рівня доступу до 

державної таємниці, а інших видів оплати суддів чинним законодавством 

про судоустрій і статус суддів не передбачено. Тому, дана складова групи 

організаційно-правових елементів механізму системи соціального 

забезпечення суддів варто розглядати як забезпечення працівникові та 

членам його сім’ї гідного рівня життя у відповідності із економічними 

можливостями держави.  
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2. Соціальне страхування суддів – на суддів, як і на інших працівників, 

поширюється соціальне страхування, у тому числі і страхування, 

передбачене Законом України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV [60], про що свідчить 

відсилочна норма в статті 141 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49]. Аналізуючи статтю 6 Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» можна 

дійти висновку, що суб’єктами даного виду загальнообов’язкового 

соціального страхування є суддя як застрахована особа, страхувальник – 

роботодавець і страховик, яким є Фонд соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. 

Дана складова групи організаційно-правових елементів механізму системи 

соціального забезпечення суддів варто розглядати як гарантування 

матеріального забезпечення, страхових виплат та надання соціальних 

послуг застрахованим особам за рахунок коштів Фонду соціального 

страхування України у разі настання страхових випадків. 

3. Соціальна та солідарна допомога суддям – дана група є 

наймасштабнішою у межах досліджуваного елементу механізму системи 

соціального забезпечення суддів. Вона об’єднує у своїх межах одразу 

декілька напрямків соціального забезпечення суддів. Так одним із векторів є 

матеріальне забезпечення потреб судді з метою створення необхідних умов 

для життя та здійснення трудових обов’язків. Даний елемент може 

виступати у формах вирішення житлового питання чи надання необхідних 

засобів для здійснення судової влади. Наступний напрям – оздоровлення 

шляхом надання оплачуваних відпусток, медичного обслуговування та 

санітарно-курортного лікування. Суддівська праця є стресонебезпечною, 

тому у межах соціального забезпечення суддів важливою є наявність таких 

форм та заходів, які дозволяють суддям отримувати від держави можливість 

відпочинку та оздоровлення. У цілому, елементи зазначеної групи можна 

охарактеризувати як солідарні, тобто спрямовані на компенсування суддям 
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обмежень, установлених законодавством щодо цієї категорії осіб. Оскільки 

окремі вимоги до носіїв судової влади є значно жорсткішими, аніж для 

інших категорій працівників, судді отримують гарантії окремих додаткових 

пільг та допомоги, не характерних для законодавства про працю у цілому. 

Ця складова групи організаційно-правових елементів механізму системи 

соціального забезпечення суддів варто розглядати як надання певних 

переваг шляхом соціального забезпечення із урахуванням тих обмежень, які 

застосовуються до статусу судді, зокрема щодо додержання присяги, правил 

суддівської етики, оцінювання їх діяльності, особливостей притягнення до 

відповідальності тощо. 

4. Пенсійне забезпечення суддів – відносини з пенсійного 

забезпечення суддів, окрім спеціального закону про державне пенсійне 

забезпечення, також регулюються нормами Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII. Право носіїв судової 

влади на отримання пенсії виникає за умови досягнення встановленого 

спеціальним законодавством пенсійного віку [49]. При цьому судді, які 

пішли у відставку, проте не досягли пенсійного віку, отримують грошове 

забезпечення , яке по суті є пенсійною виплатою. У цілому, зазначена 

складова групи організаційно-правових елементів механізму системи 

соціального забезпечення суддів варто розглядати як соціальне 

забезпечення суддів після виходу у відставку. Існування такої структурної 

частини механізму дозволяє носію судової влади бути впевненим у 

можливості задоволення власних потреб та потреб сім’ї після досягнення 

пенсійного віку, або ж після виходу у відставку.  

5. Забезпечення безпеки суддів та членів їхніх сімей – даний елемент 

включає нормативно-правове встановлення підстав, умов та порядку 

прийняття органами рішень про застосування заходів безпеки до 

конкретного носія судової влади чи членів його сім’ї та виконання цих 

рішень уповноваженими правоохоронними органами шляхом здійснення 

правових, організаційно-технічних та інших заходів, які спрямовані на 
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захист життя, здоров’я, житла та майна особи, що взята під захист, від 

протиправних посягань, з метою створення необхідних умов для належного 

відправлення правосуддя. У цілому, охорона суддів відбувається з 

використанням суто адміністративних спеціальних заходів та реалізується у 

формі охоронних правовідносин адміністративно-правової спрямованості 

[81, с. 78-82]. Водночас, звернемо увагу на те, що окрім встановлення 

режиму охорони суддів та членів їх сімей, згідно частини 3 статті 140 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII 

[49] суддя також має право на забезпечення засобами захисту, які йому 

надаються Службою судової охорони. Тобто, у цілому є підстави 

стверджувати, що забезпечення безпеки суддів та членів їхніх сімей 

здійснюється на двох рівнях: на першому рівні захист здійснюється 

Службою судової охорони у разі надходження від судді відповідної заяви. 

На другому рівні забезпечення безпеки суддів та членів їхніх сімей 

здійснюється носієм судової влади самостійно шляхом отримання дозволу 

на придбання, видачу, облік, зберігання та застосування вогнепальної зброї, 

боєприпасів до неї чи спеціальних засобів індивідуального захисту. Тому 

зробимо висновок, що досліджений елемент групи організаційно-правових 

елементів механізму системи соціального забезпечення суддів варто 

розглядати як соціальне забезпечення судді засобами безпеки та охороною 

для гарантування безпеки судді, членів його сім’ї, збереження їхнього майна 

у разі здійснення посягань чи існування такої загрози. 

У цілому, група організаційно-правових елементів об’єднує найбільшу 

кількість складових частин, адже її структуру формує уся система форм та 

заходів системи соціального забезпечення суддів. До зазначеної категорії 

входять різноманітні юридичні засоби, які ми запропонували згрупувати у 

п’ять категорій, кожній з яких притаманні специфічні особливості та 

особлива роль у самому механізм. 

Серед особливостей групи організаційно-правових елементів 

механізму системи соціального забезпечення суддів виділимо такі:  
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1) забезпечення за їх допомогою фінансових, матеріальних, страхових, 

солідарних, пенсійних та інтересів безпеки носіїв судової влади;  

2) якщо регламентувальні елементи є певними правилами поведінки, 

то організаційно-правові їх конкретним вираженням у формах та заходах 

системи соціального забезпечення суддів;  

3) регламентація організаційно-правових елементів здійснюється як 

нормами Закону України «Про судоустрій і статус суддів», так і 

спеціальними нормативно-правовими актами, такими як Закони України 

«Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» тощо. 

Третьою групою елементів механізму системи соціального 

забезпечення суддів є група інституційних елементів. Окрім встановлення 

нормативно-правових передумов функціонування механізму, а також 

регламентації форм та заходів його зовнішнього вираження, важливим є 

втілення таких приписів у життя, що здійснюється розгалуженою системою 

державних органів, окремі із яких були спеціально створені для 

забезпечення діяльності досліджуваного правового явища. 

Так, вирішення житлових питань судді здійснюється органами 

місцевого самоврядування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України [49]. Тобто, є підстави зробити висновок, що у контексті соціальної 

та солідарної допомоги суддів саме дані органи відіграють ключову роль та 

є повноцінними інституційними елементами. Водночас, у зв’язку із втратою 

чинності Порядку забезпечення житлом суддів Апеляційного суду України, 

апеляційних і судів [128], механізм реалізації права судді на забезпечення 

службовим житлом на теперішній час законодавчо не закріплений. Проте, 

формулювання статті 138 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

від 02.06.2016 № 1402-VIII [49] свідчить про те, що такий підзаконний 

нормативно-правовий акт буде прийнято в майбутньому. Тому, зробимо 

висновок, що у питанні вирішення житлових питань судді органи місцевого 
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самоврядування виконують функцію безпосереднього забезпечення житлом 

носія судової влади за місцем знаходження суду, а Кабінет Міністрів 

України здійснює розробку відповідного порядку, за яким даний 

юридичний засіб втілюється на практиці. 

Державний захист суддів та членів їхніх сімей здійснюється Службою 

судової охорони. Не зважаючи на те, що діяльність даного органу 

регламентовано у тому числі і чинним Законом України «Про судоустрій і 

статус суддів», на сьогодні даний орган фактично ще не розпочав 

функціонувати, у тому числі й з фінансових причин [129; 130]. Проте, як 

юридична особа даний орган наразі вже створено, а отже його повноцінне 

функціонування як інституційний елемент у напрямку захисту суддів та 

членів їхніх сімей є питанням найближчого майбутнього. 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 

та професійних захворювань України, як інституційний елемент механізму 

системи соціального забезпечення, є органом, який здійснює керівництво та 

управління загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від 

нещасного випадку, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 

медичним страхуванням, провадить акумуляцію страхових внесків, 

контроль за використанням коштів, забезпечує фінансування виплат за цими 

видами загальнообов’язкового державного соціального страхування тощо 

[60]. Тому, зробимо висновок, що у питаннях соціального забезпечення 

суддів даний орган здійснює обов’язкове державне страхування життя і 

здоров’я суддів, а за рахунок його коштів відбуваються відповідні виплати. 

Пенсійний фонд України, як інституційний елемент механізму 

системи соціального забезпечення, є органом, який провадить збір, 

акумуляцію та облік страхових внесків, призначає пенсії та підготовляє 

документи для її виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі 

фінансування та виплату пенсій, допомоги на поховання, здійснює контроль 

за цільовим використанням коштів тощо [127]. Тобто, у сфері соціального 

забезпечення суддів функції даного органу полягають у виплаті пенсій та 
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довічних грошових утримань суддям, які вийшли у відставку. Хоча даний 

вид соціального забезпечення стосується осіб, які в силу віку або відставки 

вже не є носіями судової влади, проте наявність даного юридичного засобу 

має суттєвий вплив на дотримання незалежності суддів та є вагомим 

елементом системи соціального забезпечення суддів.  

Останній орган, виділений нами у рамках системи інституційних 

елементів механізму соціального забезпечення, є орган, відповідальний за 

формування високопрофесійного суддівського корпусу, а саме Вища рада 

правосуддя [131]. Віднесення зазначеного суб’єкта до досліджуваного 

механізму у цілому є спірним, оскільки він ніяким чином не здійснює вплив 

на фінансові, соціальні, матеріальні та юридичні зобов’язання держави 

перед носіями судової влади. Проте, до досліджуваного механізму нами 

віднесено прийняття особи на посаду судді у якості початкового моменту 

виникнення можливості застосування до нього форм та заходів соціального 

забезпечення. Таким чином, Вища рада правосуддя як інституційний 

елемент механізму системи соціального забезпечення, є органом, діяльність 

якого є важливою на початковому етапі функціонування досліджуваного 

механізму, а у разі прийняття рішення про звільнення судді з посади – має 

безпосередній вплив на припинення соціального забезпечення носіїв 

судової влади. 

У цілому, в механізмі системи соціального забезпечення суддів бере 

участь значно ширше коло компетентних органів, а ми в свою чергу 

проаналізували роль тих, що мають найбільше значення для реалізації форм 

та заходів соціального забезпечення суддів. Тобто, у інституційній групі 

елементів ми вбачаємо систему органів державної влади та місцевого 

самоврядування, діяльність яких сприяє функціонуванню досліджуваного 

механізму, а їх роль є незамінною для усієї системи. Такі органи 

здійснюють свій вплив як безпосередньо, так і шляхом прийняття норм 

необхідного законодавства, або ж впливаючи на призначення суддів на 

посаду чи припинення їх суддівських повноважень. Серед особливостей 
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інституційної групи елементів механізму системи соціального забезпечення 

суддів виділимо наступні:  

1) дану групу становить розгалужена система органів;  

2) діяльність кожного із них регламентується спеціальним 

нормативно-правовим актом;  

3) в межах даної групи органи можна умовно розподілити на три 

категорії: ті, що безпосередньо здійснюють соціальне забезпечення суддів, 

ті, що здійснюють прийняття норм законодавства та ті, що врегульовують 

формування високопрофесійного суддівського корпусу. 

Таким чином, механізм системи соціального забезпечення суддів 

представлений трьома складовими – група регламентувальних елементів, 

група організаційно-правових елементів та інституційна група елементів. 

Кожна із зазначених складових має відмінну правовому природу. Першу 

групу становлять правові норми, що регламентують функціонування 

досліджуваного механізму. Друга група – це форми та заходи системи 

соціального забезпечення суддів. До третьої нами віднесено вітчизняну 

державну систему спеціальних суб’єктів, покликаних здійснювати 

врегулювання значної кількості питань, пов’язаних із соціальним 

забезпеченням суддів.  

Підсумовуючи здійснене дослідження, встановлення структури 

механізму системи соціального забезпечення суддів дозволило сформувати 

розуміння досліджуваного інституту не просто як сукупності правових 

норм, закріплених у змісті нормативно-правових актів, а як чіткої 

взаємопов’язаної сукупності процесів та елементів, які мають суттєвий 

вплив на забезпечення незалежності судової влади. Механізм є складним й 

динамічним, та спрямованим на створення надійних умов для реалізації 

повноважень на здійснення правосуддя й гарантування задоволення 

фінансових, матеріальних потреб, та потреб безпеки судді.  

Дослідження структури механізму системи соціального забезпечення 

суддів засвідчило, що дане питання перебуває поза сферою наукових 
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інтересів вітчизняних авторів. Специфіка суддівської діяльності не дозволяє 

застосовувати у даному контексті більш загальнотеоретичні концепції, а 

інституційні моделі механізму системи соціального забезпечення суддів є 

відсутніми взагалі. Сфера правосуддя характеризується регулюванням 

нормами спеціального нормативно-правового акту - Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів», унікальною системою форм та заходів системи 

соціального забезпечення суддів, а також специфічною сукупністю органів 

державної влади та місцевого самоврядування, які беруть участь у 

функціонування досліджуваного механізму. Саме тому, неможливим є 

застосування поширених у юридичній науці конструкцій на рівнях «загальні 

елементи» та «спеціальні елементи», оскільки дія законодавства про працю 

у питаннях соціального забезпечення носіїв судової влади не поширюється 

на дану категорію працівників. 

У процесі дослідження нами сформульовано трьохелементну 

структуру механізму системи соціального забезпечення суддів. Проте, 

некоректним є висновок, що кожен із зазначених елементів є належним 

чином розробленим у вітчизняній науці. Судова реформа на сьогодні 

фактично ще не є завершеною і щодо розглянутих нами елементів все ще 

залишаються невирішені питання та не реалізовані на практиці інститути. 

Тому, з огляду на постійні зміни законодавства теперішній стан 

досліджуваного правового явища варто охарактеризувати як нерозроблений 

належним чином, а з теоретичної точки зору як такий, що перебуває поза 

увагою вітчизняних науковців.  

 

2.2 Форми та заходи системи соціального забезпечення суддів 

 

Інститут соціального забезпечення пройшов довгий шлях розвитку і 

на сьогодні еволюціонував від суто вузького розуміння надання допомоги 

нужденним верствам населення до сучасного широкого розуміння, що окрім 

власне допомоги охоплює ще й надання додаткових гарантій. Саме тому на 
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різних історичних етапах існували різноманітні засоби й механізми 

забезпечення членів соціуму і цим можна пояснити наявність на сьогодні 

розгалужених систем форм та заходів соціального забезпечення. 

Соціальне забезпечення суддів спрямоване на забезпечення 

нормальної життєдіяльності носіїв судової влади. Тривала еволюція даного 

інституту у вітчизняних умовах та його надважлива роль у суспільному 

житті держави спричинили формування широкого спектра форм та заходів 

соціального забезпечення, їх постійний розвиток та зміну. Соціальне 

забезпечення суддів, по-перше, забезпечує певні мінімальні гарантії щодо 

доступу до базових соціальних благ, таких як отримання винагороди за 

виконувану роботу. По-друге, воно оберігає носіїв судової влади від 

різноманітних ризиків, що виникають в процесі їх професійної діяльності, 

наприклад судді, члени їхніх сімей та їхнє майно перебувають під 

особливим захистом держави. По-третє, воно забезпечує допомогу тим 

суддям, які опинились у скрутному становищі, у тому числі й унаслідок 

нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань. Природа 

соціального забезпечення суддів є такою, що вона є одним з інструментів 

соціальної справедливості, яка проявляється у наданні додаткових гарантій 

носіям судової влади у якості компенсацій за значно суворіші вимоги у 

порівнянні з іншими категоріями працівників. Тому, існування широкого 

кола форм та заходів системи соціального забезпечення суддів є свідченням 

того, що держава особливо піклується про добробут працівників, які від 

імені держави уповноважені здійснювати правосуддя та дбати про її 

інтереси.  

Працівники судових органів виконують свої обов’язки на користь 

захисту прав, свобод та інтересів інших громадян. Така діяльність завжди 

супроводжується підвищеною небезпекою для фізичного та емоційного 

здоров’я, а особливо вразливо на систему соціального забезпечення суддів 

впливають різноманітні державно-політичні перетворення, які фактично 

безупинно здійснюються на протязі останніх десятиліть. За таких умов 
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особливої актуальності набуває тема форм та заходів системи соціального 

забезпечення суддів, оскільки дане питання традиційно є одним із 

першочергових при внесенні змін до правового статусу носіїв судової 

влади. Саме тому в сучасних умовах важливим є дослідження сутності форм 

і заходів соціального забезпечення суддів у контексті вдосконалення даного 

інституту в рамках судово-правової реформи. 

Актуальність дослідження форм системи соціального забезпечення 

суддів полягає у тому, що серед теоретиків досі відсутня єдність щодо 

переліку та назв організаційно-правових форм соціального захисту, при 

цьому науковцями можуть виділятись різні види соціального захисту в 

межах однієї і тієї ж форми. Тому, через відсутність єдиного підходу до 

розуміння організаційно-правових форм соціального забезпечення 

населення, вдосконалення нормативно-правової бази у сфері соціального 

забезпечення суддів потребує визначення форм зазначеної правової 

категорії, оскільки коректне розуміння сутності та нормативне закріплення 

форм є гарантією реалізації права носія судової влади на соціальний захист. 

Одним із найважливіших факторів досягнення завдань соціального 

забезпечення суддів є створення належних умов для реалізації прав носіїв 

судової влади. Необхідною є розробка ефективної системи гарантій захисту 

їх прав і законних інтересів щодо одержання соціального забезпечення. 

Втіленням форм соціального забезпечення держава піклується про захист 

інтересів суддів. Заходи системи соціального забезпечення суддів є 

правовою категорією, яка реалізовується державними органами та органами 

місцевого самоврядування з метою гарантування суддям достатнього 

життєвого рівня. Водночас, дана правова категорія все ще не отримала 

чіткого наукового розуміння, що обумовлює актуальність дослідження 

зазначеного питання.  

На питання, пов’язані із системою соціального забезпечення суддів, у 

тій чи іншій мірі звертали увагу безліч авторів, зокрема такі як: В.С. 

Андрєєв, В.Я. Буряк, Т.В. Галайденко, М.А. Дідиченко, Б.Є. Желік, Р.І. 
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Кондрат’єв, Р.О. Куйбіда, О.Л. Кучма, О.В. Лавриненко, М.І. Логвиненко, 

В.Т. Маляренко, К.Ю. Мельник, О.В. Москаленко, П.В. Панталієнко, А.В. 

Сапон, І.М. Сирота, Ю.О. Юрковський тощо. Проте, окремо дослідження 

форм та заходів соціального забезпечення суддів наразі ще не 

здійснювалось, що зумовлює доцільність здійснення дослідження даної 

теми. Формування розуміння форм та заходів соціального забезпечення 

суддів дозволить поглибити розуміння елементів даної системи та 

сприятиме її удосконаленню.  

Поняття форми соціального забезпечення є достатньо досліджуваним 

у науковій літературі, хоча варто зазначити, що єдина загальноприйнята 

концепція щодо тлумачення даного правового явища наразі є відсутньою. 

Так, форму можна розглядати як тип; будову; спосіб організації чого-

небудь; зовнішній вияв будь-якого явища, пов'язаний із його сутністю чи 

змістом [132, с. 345]. Тобто, форма соціального забезпечення є способом 

організації його структури та зовнішнім виявом досліджуваного явища, 

спрямованим на здійснення громадянами права на соціальне забезпечення. 

Поняття форми соціального забезпечення суддів у вітчизняній науці 

наразі є не сформульованим, але разом з тим юридичній науці притаманний 

широкий спектр позицій щодо тлумачення поняття «соціальне 

забезпечення» у широкому розумінні. Переважна більшість із них є 

непридатною для застосування стосовно осіб, наділених судовою владою. 

Наприклад, К.С. Батигіна розглядала соціальне забезпечення у двох 

аспектах: як спосіб задоволення потреб громадян похилого віку та у разі 

непрацездатності та як спосіб здійснення відповідного конституційного 

права Тому, форми соціального забезпечення виражені дослідницею як 

грошові виплати та матеріальні блага коштом суспільних фондів 

споживання, а також працевлаштування громадян, які частково втратили 

працездатність [133, с. 19-25]. Вже сам контекст застосування соціального 

забезпечення з точки зору ученої суперечить віднесенню даного правового 

явища до спеціальних суб’єктів трудових правовідносин. Окрім цього, дана 



81 

позиція засвідчує наявність відмінностей між розумінням соціального 

забезпечення у минулому столітті та на даний момент. На сьогодні дана 

правова категорія вже не розглядається у контексті застосування виключно 

до нужденних категорій громадян і є значним чином розширеною 

змістовно. Тому і перелік форм соціального забезпечення, запропонований 

вченою, також потребує коригування. Перш за все, формулювання 

«грошова виплата» є некоректним стосовно носіїв суддівської влади. 

Грошові кошти виплачують судді у якості суддівської винагороди, яка за 

своєю сутністю є формою оплати їх праці. Також грошові кошти можуть 

бути виплачені суддям у якості страхової виплати за нещасний випадок на 

виробництві чи професійне захворювання, пенсія або щомісячного 

довічного грошового утримання судді у відставці, вихідної допомоги судді 

у зв’язку з відставкою. Тому, кожен із таких випадків потребує конкретного 

уточнення. Окрім того, працевлаштування громадян, які частково втратили 

працездатність, не є формою соціального забезпечення суддів.  

Проте, не усі дефініції тієї історичної епохи не відповідають 

сучасному розумінню даного явища. Так, М.І. Полупанов тлумачить форму 

соціального забезпечення як сукупність державних та суспільних заходів по 

забезпеченні громадян на підставі закону матеріальними благами, пільгами 

й послугами аліментарного характеру із суспільних фондів споживання, що 

характеризуються єдністю кола осіб, тотожністю системи формування 

фонду забезпечення та самостійністю організаційної структури [134, с. 17]. 

В даній дефініції вчений досить вдало розкриває сутність досліджуваного 

явища та в загальних рисах описує складові частини даного механізму. З 

окремими моментами, у контексті соціального забезпечення суддів, варто не 

погодитись. Наприклад, соціальне забезпечення суддів становить виключно 

система державних заходів, а поняття «суспільний фонд споживання» 

доцільніше замінити на «Державний бюджет України». Тому, аналізуючи 

питання соціального забезпечення суддів через призму даної позиції можна 

дійти висновку, що ним є сукупність державних заходів по забезпеченню 
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суддів у встановленому законом порядку матеріальними благами та 

пільгами коштом Державного бюджету України. 

Аналізуючи сучасніші підходи, С.М. Синчук та В.Я. Бурак тлумачать 

організаційно-правові форми соціального забезпечення як способи його 

фінансування і здійснення. Значення організаційно-правових форм 

соціального забезпечення вчені вбачають у тому, що вони дають 

можливість найбільш раціонально розподіляти через систему соціального 

забезпечення грошові кошти на основі принципу соціальної справедливості 

[135, с. 100]. Тобто, у даному контексті поняття «форма» вживається 

відносно видового розподілу соціального забезпечення. Кожна конкретна 

форма відповідає специфічному способу реалізації та фінансування 

соціального забезпечення, а таке виокремлення дозволяє максимально 

ефективно здійснювати перерозподіл грошових коштів Державного 

бюджету України згідно з існуючими потребами. Зазначення принципу 

соціальної справедливості свідчить про те, що застосування певної форми 

соціального забезпечення до одних осіб не може здійснюватись шляхом 

негативного впливу на права і свободи інших, не повинно завдавати шкоди, 

та не може бути забороненим законом. 

З точки зору Д.В. Агашева організаційно-правова форма соціального 

забезпечення – це юридично закріплена реалізація державних соціально-

аліментарних зобов’язань, що виражається в нормативно встановленому 

порядку формування фондів соціального забезпечення та управлінні 

органами соціального забезпечення в процесі розподілу коштів на 

відповідні цілі [136, с. 95]. Дана дефініція у загальних рисах є подібною до 

вже розглянутих нами. Звернемо увагу на визначення «державні соціально-

аліментарні зобов’язання». Тлумачний словник пояснює «аліментарний» як 

пов’язану систему способів та умов із живленням чи харчуванням [137, с. 

21]. Тому, зробимо висновок, що із правової точки зору державні соціально-

аліментарні зобов’язання – це виплати, які пов’язуються із забезпеченням 

основних життєвих потреб людини. Аналізуючи інші особливості даної 



83 

позиції, варто звернути увагу на формулювання форми соціального 

забезпечення як «реалізації зобов’язань держави». Із семантичної точки зору 

реалізація позначає здійснення чи втілення в життя [138, с. 212]. В свою 

чергу, нами встановлено, що форма позначає тип, будову, спосіб організації 

чи  зовнішній вияв будь-якого явища. Тому, можна зробити висновок, що у 

дана дефініція некоректно розкриває досліджувану правову категорію, а 

сутність формулювання «реалізації зобов’язань держави» є більш 

підходящою для категорії заходу соціального забезпечення. 

В.В. Стародубцева визначає форму соціального забезпечення як 

організаційно-правовий спосіб його здійснення та спосіб задоволення 

потреб громадян [139, с. 147]. У процесі здійсненого дослідження нами 

проаналізовано визначення понять «форма соціального забезпечення» та 

«організаційно-правова форма соціального забезпечення», що свідчить про 

необхідність встановлення співвідношень між даними позиціями. Проте, 

згідно точки зору вищенаведеної дослідниці, організаційно-правовий 

характер є притаманним правовій природі даної категорії. Подібний 

висновок можна зробити і з позицій інших науковців. Наприклад, М.І. 

Полупанов тлумачить форму соціального забезпечення як «сукупність 

державних заходів» [134, с. 17]. Оскільки державні заходи реалізовуються 

шляхом управлінської діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування, це є ще одним підтвердженням зробленого нами висновку. 

Тому, у контексті досліджуваного поняття пропонуємо оперувати терміном 

«форма соціального забезпечення». 

Тому, на підставі здійсненого аналізу, визначимо специфічні риси, 

притаманні правовим формам соціального забезпечення, що сприятиме 

формулюванню дефініції даного явища. Так, ними є: 

1) нормативно-правовий характер – полягає у закріпленні в 

законодавчих актах моделі організаційно-правової форми, умов та порядку 

її реалізації; 
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2) організаційно-правовий характер – полягає у втіленні на практиці 

форм соціального забезпечення шляхом управлінської діяльності державних 

органів; 

3) комплексний характер – організаційно-правова форма є системою 

державних заходів, що застосовується із метою забезпечення громадян 

матеріальними благами, пільгами тощо;  

4) аліментарний характер - держава забезпечує потреби до рівня, 

достатнього для задоволення основних життєвих потреб людини; 

5) зумовленість соціальними ризиками, колом суб’єктів, які 

отримують та надають соціальне забезпечення, а також джерелами й 

порядком формування відповідних коштів. 

Таким чином, на підставі здійсненого аналізу та виокремлених ознак, 

організаційно-правовою формою соціального забезпечення є встановлена у 

нормативному порядку сукупність державних заходів з реалізації 

державних соціально-аліментарних зобов’язань, зумовлена соціальними 

ризиками, колом суб’єктів, які отримують та надають соціальне 

забезпечення, а також джерелами й порядком формування відповідних 

коштів. 

З урахуванням специфіки сфери соціального забезпечення суддів, 

форму соціального забезпечення суддів варто визначити як встановлену у 

нормативному порядку сукупність державних заходів з реалізації 

державних соціально-аліментарних зобов’язань, передбачених у зв’язку із 

виконанням такими особами функцій судової влади, та спрямована на 

задоволення фінансових, матеріальних та потреб безпеки судді у питаннях 

винагороди за працю, відпочинку, соціального страхування, забезпечення 

житлом та необхідними для роботи засобами, а також іншими важливими 

умовами як компенсації обмежень, установлених законодавством для цієї 

категорії осіб. 

Питання класифікації правових форм соціального забезпечення у 

юридичній науці також характеризується наявністю різних позицій 
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науковців. Найбільш розповсюджені концепції можна виразити наступним 

чином: 

1. Соціальне забезпечення має дві або три форми – 1) обов’язкове 

соціальне страхування коштом обов’язкових страхових внесків до 

відповідного Фонду загальнообов’язкового соціального страхування та 

добровільних внесків до нього або до недержавних страхових фондів; 2) 

асигнування з державного бюджету – тобто державне забезпечення й 

надання соціальних послуг окремим категоріям громадян коштом 

Державного бюджету; 3) соціальна допомога – а саме підтримка нужденних 

верств населення коштом державного й місцевих бюджетів [140, с. 23-24; 

141, с. 64-71; 142, с. 7; 143, с. 284-285; 144, с. 6]. Така модель є 

припустимою у контексті її тлумачення через призму соціального 

забезпечення суддів. Обов’язкове державне соціальне страхування та 

асигнування з державного бюджету є характерними для досліджуваної 

правової категорії. Соціальна допомога суддям нормами законодавства про 

судоустрій та статус суддів наразі не передбачена, а окрім того автори такої 

моделі підкреслюють застосування даної форми до малозабезпечених 

категорій населення. Проте, у цілому, відзначимо можливість її 

застосування за умови адаптації до норм Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів». 

2. Система соціального забезпечення населення складається з 

чотирьох форм:  

1) система соціального забезпечення;  

2) система соціального страхування;  

3)  система соціальної допомоги;  

4) інші соціальні преференції і форми соціального захисту, що 

надаються державою (індексація доходів населення, забезпечення 

мінімальних соціальних гарантій, надання пільг (знижок і субсидій), 

встановлення дотацій до цін, державне регулювання споживчих цін, норми 

прямої дії соціально-трудового законодавства) [145, с. 10-11]. Дана модель є 
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практично тотожною до попередньої розглянутої нами. Головна принципова 

відмінність полягає у закріпленні четвертої моделі, а саме інших соціальних 

преференцій і форм соціального захисту. Таке формулювання надає 

класифікації форм соціального забезпечення невичерпного характеру. 

Розглянутий підхід є універсальним та адаптивним, що свідчить про 

можливість його використання для аналізу спеціальних категорій суб’єктів 

трудових правовідносин, у тому числі й суддів.  

3. І.М. Сирота пропонує шести елементний перелік форм соціального 

забезпечення населення:  

1) державне пенсійне страхування;  

2) державне соціальне страхування;  

3) соціальне забезпечення коштом прямих асигнувань з Державного 

бюджету України;  

4) забезпечення коштом соціальних фондів підприємств, творчих 

об’єднань, благодійницьких організацій та приватних добровільних внесків 

громадян;  

5) утримання непрацездатних громадян в закладах соціального 

призначення;  

6) адресна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, 

непрацездатним громадянам коштом державного та місцевих бюджетів;  

7) недержавне пенсійне забезпечення громадян за угодами з 

роботодавцями недержавними пенсійними фондами та приватними 

пенсійними системами [35, с. 19-20]. Модель, запропонована І.М. Сиротою, 

включає низку форм, нехарактерних для соціального забезпечення суддів - 

забезпечення за рахунок коштів соціальних фондів, утримання 

непрацездатних громадян в закладах соціального призначення, адресна 

соціальна допомога, недержавне пенсійне забезпечення. Інші виділені 

автором форми є тотожними до інших двох концепцій, кожна із яких у 

цілому є припустимою у контексті предмета нашого дослідження, проте 
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дане питання потребує звернення до норм Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів». 

4. Виділення двох видів форм соціального забезпечення громадян:  

1) державних (соціальне забезпечення за рахунок коштів соціального 

страхування, державне соціальне забезпечення, що надається окремим 

категоріям громадян, на спеціальних умовах за рахунок коштів державного 

бюджету, державна соціальна допомога, що здійснюється за рахунок коштів 

державного бюджету);  

2) недержавних (матеріальне забезпечення за рахунок коштів 

недержавних установ - пенсійних фондів, страхових організацій, 

банківських установ тощо) [146, с. 6; 147, с. 27]. Щодо останньої концепції, 

при аналізі структури механізму системи соціального забезпечення суддів 

нами встановлено, що будь-яка ієрархічна побудова в рамках системи 

соціального забезпечення суддів є неможливою з огляду на спеціальний 

характер даного правового явища. Форми соціального забезпечення носіїв 

судової влади можуть бути виключно державними, а будь-яке стороннє 

стимулювання чи допомога даній категорії працюючих громадян є 

неприпустимим.  

Таким чином, аналіз статей Розділів ІХ та Х дозволяє із урахуванням 

позицій науковців виокремити п’ять форм соціального забезпечення суддів 

в Україні, кожна із яких у тій чи іншій мірі вже розглядалась нами у даній 

роботі. Проте, важливим є формулювання їх сутності саме як форми 

соціального забезпечення: 

1) обов’язкове державне страхування життя і здоров’я суддів - 

встановлена у нормативному порядку сукупність державних заходів, 

передбачених у зв’язку із виконанням такими особами функцій судової 

влади, та спрямована на матеріальне забезпечення, страхові виплати й 

надання соціальних послуг застрахованим особам за рахунок коштів Фонду 

соціального страхування України у зв’язку з тимчасовою втратою 
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працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання;  

2) оплата праці суддів - встановлена у нормативному порядку 

сукупність державних заходів по реалізації державних соціально-

аліментарних зобов’язань, передбачених у зв’язку із виконанням такими 

особами функцій судової влади, обчислена у грошовому виразі, яка 

виплачується  носію суддівської влади за виконану ним роботу; 

3) пенсія або щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці - 

встановлена у нормативному порядку сукупність державних заходів з 

реалізації державних соціально-аліментарних зобов’язань, передбачених у 

зв’язку із виконанням такими особами функцій судової влади, та 

спрямована на виплату пенсії на умовах, визначених чинним 

законодавством, або щомісячного довічного грошового утримання у 

встановлених законом випадках, для судді, який вийшов у відставку, після 

досягнення чоловіками віку 62 років, а жінками пенсійного віку;  

4) соціальна та солідарна допомога суддям - встановлена у 

нормативному порядку сукупність державних заходів з реалізації 

державних соціально-аліментарних зобов’язань, передбачених у зв’язку із 

виконанням такими особами функцій судової влади, та спрямована на 

задоволення потреб судді у питаннях відпочинку, забезпечення житлом та 

необхідними для роботи засобами, а також іншими важливими умовами як 

компенсації обмежень, установлених законодавством для цієї категорії осіб; 

5) забезпечення безпеки суддів та членів їхніх сімей – встановлена у 

нормативному порядку сукупність державних заходів, передбачених у 

зв’язку із виконанням такими особами функцій судової влади, та 

спрямована на забезпечення  безпеки  працівників суду та  їх  близьких  

родичів, недоторканності житла, а також збереження  їх  майна  з  

урахуванням  конкретних  обставин. 

Отже, форми системи соціального забезпечення суддів за своєю 

природою становлять організаційно-правовий елемент механізму системи 
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соціального забезпечення суддів. Враховуючи специфіку суддівської 

діяльності, їх перелік суттєво відрізняється від загальнотеоретичних 

концепцій. Аналіз даного питання на сьогодні перебуває поза увагою 

вітчизняних науковців, що значним чином ускладнює цілісне розуміння 

природи системи соціального забезпечення суддів. Нами встановлено, що 

систему форм соціального забезпечення суддів в Україні складають 

обов’язкове державне страхування життя і здоров’я суддів, оплата праці 

суддів, пенсія або щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці, 

соціальна та солідарна допомога суддям та забезпечення безпеки суддів та 

членів їхніх сімей. Такий перелік є вичерпним і у цілому не суперечить 

загальнотеоретичним моделям, а доповнює їх із урахуванням специфіки 

досліджуваного інституту. 

Специфічними особливостями форм соціального забезпечення суддів 

є:  

1) вони являють собою важливий елемент механізму системи 

соціального забезпечення суддів;  

2) законодавча регламентація кожної із форм здійснюється Законом 

України «Про судоустрій і статус суддів»;  

3) від існуючих загальнотеоретичних моделей форм соціального 

забезпечення, дана концепція відрізняється обсягом виділених форм та їх 

конкретизацією  у відповідності із особливостями суддівської діяльності;  

4) важливою характеристикою форм соціального забезпечення суддів 

є аліментарний характер, тобто здійснення забезпечення у обсягах, 

достатніх для задовільного рівня.  

На відміну від форм соціального забезпечення, заходи як самостійна 

наукова категорія фактично не розглядаються взагалі. Тлумачним 

словником  сучасної української мови «захід» роз’яснюється як сукупність 

дій, або засобів для досягнення, здійснення чого-небудь [45, с. 433]. На 

перший погляд таке значення є близьким до семантики терміну «форма», 

проте у юридичній літературі заходи соціального забезпечення здебільшого 
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уживаються як різновиди соціально-забезпечувальних процедур (наприклад, 

соціальні виплати, пільги, послуги тощо) та співвідносяться із формами 

соціального забезпечення часткове та ціле (форма соціального забезпечення 

є більш загальним поняттям) [148, с. 127]. У юридичній літературі 

відмічається, що позиції тлумачення заходів соціального забезпечення є 

дуже поодинокими серед досліджень науки права соціального забезпечення, 

а дефініція «захід» традиційно вживається поряд зі словосполученням 

«соціальний захист». Наприклад, В.І. Хвесюк, аналізуючи заходи 

соціального забезпечення працівників органів прокуратури, оперує 

терміном «захід соціального захисту» та роз’яснює його як 

системоутворюючий елемент соціальних гарантій і пільг, які реалізуються 

державними органами на виконання стратегії соціальної політики з метою 

забезпечення достойного життєвого рівня для фізичної й інтелектуальної 

самореалізації особистості. При цьому дослідник зазначає, що у такому 

контексті дефініція «захід» наділена набагато ширшим значенням, аніж 

захід соціального забезпечення [148, с. 127]. З даної дефініції можна 

зробити наступні висновки:  

1) заходи соціального забезпечення становлять собою гарантії 

реалізації форм соціального забезпечення у суспільних відносинах;  

2) заходи соціального забезпечення мають фундаментальний характер 

стосовно гарантій реалізації форм соціального забезпечення;  

3) реалізація заходів соціального забезпечення здійснюється 

компетентними органами. 

І.С. Ярошенко тлумачить «заходи соціального захисту» дещо інакшим 

чином. З точки зору дослідниці, даний правовий інститут характеризується 

подвійною спрямованістю, а саме складається із активних та пасивних 

заходів. Пасивний соціальний захист здійснюється шляхом надання 

пасивної підтримки у вигляді соціальної допомоги  особі або сім’ї, які 

опинились у скрутному становищі та не мають достатніх засобів до 

існування. Така допомога є адресною та надається лише тим, хто її 
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потребує. Тож, пасивні заходи соціального захисту полягають у допомозі 

людям, які уже потрапили у скрутну ситуацію. Активний соціальний захист 

спрямований на запобігання ситуаціям, які загрожують добробуту людини, 

та на стимулювання активності особи. У такому випадку заходи соціального 

захисту здійснюють превентивну функцію шляхом захисту особи та її сім’ї 

через соціальне страхування. Таким чином, з точки зору І.С. Ярошенко 

соціальний захист складають активні та пасивні заходи, при чому 

пасивними заходами є соціальна допомога, а активним соціальне 

страхування [42, с. 89]. Аналізуючи норми Закону України «Про судоустрій 

і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49] можна дійти до висновку, 

що усі заходи соціального забезпечення суддів за своєю сутністю є 

активними. Даним нормативно-правовим актом не передбачено соціальну 

допомогу носіям судової влади у разі настання скрутного становища. Розмір 

суддівської винагороди є значно вищим, аніж середня заробітна платня по 

державі, тому законодавець оперує виключно активними заходами. 

Близьким за сутністю до соціальної допомоги є забезпечення житлових 

умов судді. Проте, саме законодавче формулювання, здійснене у статті 138 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII 

[49] виключає можливість тлумачення даної норми як перебування судді у 

скрутному становищі. В нормі мова йде про забезпечення судді службовим 

житлом за місцем знаходження суду, при чому суб’єктом отримання 

соціальної допомоги є носій судової влади, «який потребує поліпшення 

житлових умов». Термін «поліпшення» свідчить про наявність у судді 

житлових умов, які, втім, не дозволяють йому ефективно здійснювати 

судову владу. Найближчим за сутністю до пасивного заходу є державний 

захист суддів та членів їхніх сімей, оскільки даний захід застосовується у 

разі виникнення такої необхідності. Проте, згідно зі частиною 1 статті 140 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII 

[49] державний захист застосовується у разі, якщо від судді надійде 

відповідна заява. Таким чином, аналіз позиції І.С. Ярошенко засвідчив, що 
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заходи соціального забезпечення є системою активного та пасивного 

соціального захисту осіб від настання скрутного становища. Із такої точки 

зору, заходи соціального забезпечення суддів є активними, оскільки їх 

застосування спрямовується на запобігання негативним наслідкам шляхом 

соціального захисту особи, наділеної суддівською владою, та членів її сім’ї. 

А.А. Венедиктов, на відміну від попередніх науковців, оперує 

терміном «заходи соціального забезпечення» та роз’яснює їх як складову 

соціального забезпечення, що ототожнюється окремими гарантіями. Автор 

пропонує таку класифікацію: гарантії, отримувані нарівні з іншими 

громадянами та специфічні гарантії, для осіб, які мають спеціальний статус. 

Останні запропоновано згрупувати за такими критеріями: гарантії, пов’язані 

з охороною здоров’я, гарантії при реалізації права на житло, пільги при 

реалізації права на працю й відпочинок, пов’язані з переїздами, пільги при 

реалізації права на освіту, соціальні гарантії, пов’язані з втратою 

годувальника тощо [149, с. 61-67]. Дану позицію вважаємо найвдалішою 

серед розглянутих. В першу чергу, вона містить чітке роз’яснення правової 

природи заходів соціального забезпечення, які ототожнюються із 

гарантіями втілення в життя форм соціального страхування. По-друге, 

автором запропоновано чітку систему щодо групування таких гарантій, у 

тому числі гарантій для осіб, наділених спеціальним статусом. По-третє, 

термін «захід» вживається відносно соціального забезпечення, а не захисту. 

Визначення поняття «захід соціального забезпечення суддів» є наразі 

відсутнім у правовій доктрині нашої держави, проте В.І. Хвесюк 

досліджуючи дане питання у контексті працівників органів прокуратури, 

визначив його як системоутворюючий елемент соціальних гарантій і пільг, 

які реалізуються державними органами на виконання стратегії соціальної 

політики з метою забезпечення достойного життєвого рівня для фізичної та 

інтелектуальної самореалізації особистості [148, с. 127]. Серед особливостей 

даної позиції відзначимо, що заходи соціального забезпечення 

розглядаються як сукупність соціальних гарантій, що сприяють 
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забезпеченню достатнього життєвого рівня даної категорії працівників. 

Тобто, на відміну від загального розуміння даної правової категорії, мова не 

йде про допомогу особам, які зазнали втрат. Захід соціального забезпечення 

у даному контексті розглядається виключно як активний засіб. 

Тому, на підставі здійсненого аналізу виділимо наступні специфічні 

риси, притаманні заходам соціального забезпечення: 

1) ототожнення із гарантіями реалізації форм соціального 

забезпечення; 

2) заходи соціального забезпечення мають фундаментальний характер 

стосовно гарантій реалізації форм соціального забезпечення;  

3) реалізація заходів соціального забезпечення здійснюється 

компетентними органами;  

4) заходи соціального забезпечення складає сукупність активних та 

пасивних засобів; 

5) заходи соціального забезпечення класифікуються як гарантії, 

отримувані нарівні з іншими громадянами та специфічні гарантії, для осіб, 

які мають спеціальний статус. 

Таким чином, на підставі здійсненого аналізу та виокремлених ознак, 

заходом соціального забезпечення є сукупність активних та пасивних дій, 

або засобів, які реалізовуються державними органами з метою забезпечення 

достатнього життєвого рівня, та виступають у формі гарантій, притаманних 

усім особам, та специфічних гарантій, для осіб, які мають спеціальний 

статус. 

Одним із таких різновидів осіб, які мають спеціальний статус, є судді. 

Із урахуванням специфіки сфери соціального забезпечення суддів, заходом 

соціального забезпечення суддів є сукупність активних дій або засобів, які 

реалізовуються державними органами з метою забезпечення достатнього 

життєвого рівня носіїв судової влади, та виступають у формі гарантій 

задоволення фінансових, матеріальних потреб, та потреб безпеки судді у 

питаннях винагороди за працю, відпочинку, соціального страхування, 
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забезпечення житлом та необхідними для роботи засобами, а також іншими 

важливими умовами як компенсації обмежень, установлених 

законодавством для цієї категорії осіб. 

Керуючись позицією А.А. Венедиктова, та сформульованою нами 

авторською класифікацією форм соціального забезпечення суддів, виділимо 

наступні заходи соціального забезпечення суддів: 

1) гарантія державного страхування життя і здоров’я суддів – 

сукупність активних дій, або засобів, які реалізовуються державними 

органами з метою забезпечення достатнього життєвого рівня носіїв судової 

влади, та виступають у формі матеріального забезпечення, страхових виплат 

й надання соціальних послуг застрахованим особам за рахунок коштів 

Фонду соціального страхування України у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання;  

2) гарантія оплати праці суддів - сукупність активних дій, або засобів, 

які реалізовуються державними органами з метою забезпечення достатнього 

життєвого рівня носіїв судової влади, та виступають у формі виплати 

суддівської винагороди, обчисленої у грошовому виразі, яка виплачується  

носію суддівської влади за виконану ним роботу; 

3) гарантування пенсії або щомісячного довічного грошового 

утримання судді у відставці - сукупність активних дій, або засобів, які 

реалізовуються державними органами з метою забезпечення достатнього 

життєвого рівня носіїв судової влади, та виступають у формі виплати пенсії 

на умовах, визначених чинним законодавством, або щомісячного довічного 

грошового утримання у встановлених законом випадках, для судді, який 

вийшов у відставку, після досягнення чоловіками віку 62 років, а жінками 

пенсійного віку;  

4) гарантія соціальної та солідарної допомоги суддям - сукупність 

активних дій, або засобів, які реалізовуються державними органами з метою 

забезпечення достатнього життєвого рівня носіїв судової влади, та 
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виступають у формі задоволення потреб судді у питаннях відпочинку, 

забезпечення житлом та необхідними для роботи засобами, а також іншими 

важливими умовами як компенсації обмежень, установлених 

законодавством для цієї категорії осіб; 

5) гарантія забезпечення безпеки суддів та членів їхніх сімей – - 

сукупність активних дій, або засобів, які реалізовуються державними 

органами з метою забезпечення достатнього життєвого рівня носіїв судової 

влади, та виступають у формі забезпечення  безпеки  працівників суду та  їх  

близьких  родичів, недоторканності житла, а також збереження  їх  майна  з  

урахуванням  конкретних  обставин. 

Отже, заходи системи соціального забезпечення суддів за своєю 

природою становлять сукупність гарантій втілення форм соціального 

забезпечення. Даний інститут є новим для вітчизняної наукової теорії та 

фактично не розробляється у працях дослідників питання соціального 

забезпечення. Аналіз наукової літератури засвідчив, що більш поширеним є 

застосування терміну «захід» разом із категорією соціального захисту. 

Водночас, у правовій теорії наявні ґрунтовні позиції щодо можливості 

вживання у науковому обігу термінології «захід соціального забезпечення». 

Навіть більше, таку концепцію авторства А.А. Венедиктова вважаємо 

найдосконалішою із проаналізованих. Водночас, варто зробити висновок, 

що рівень наукової уваги до даного питання є дуже низьким. Саме тому, 

інститут заходів системи соціального забезпечення суддів потребує 

подальшої розробки та удосконалення. 

Специфічними особливостями заходів соціального забезпечення 

суддів є:  

1) шляхом їх встановлення здійснюється забезпечення реалізації форм 

соціального забезпечення суддів;  

2) заходи соціального забезпечення суддів ототожнюються із 

гарантіями, тобто є умовою, що сприяє втіленню даного інституту на 

практиці;  
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3) заходи соціального забезпечення суддів мають активний характер, 

тобто спрямовані на попередження можливих негативних наслідків; 4) 

заходи соціального забезпечення суддів мають специфічний характер, 

оскільки здійснюються щодо осіб, які мають спеціальний статус. 

Підсумовуючи дослідження, аналіз форм та заходів соціального 

забезпечення суддів дозволив дійти висновку щодо спорідненості даних 

категорій. Форма соціального забезпечення суддів та захід соціального 

забезпечення суддів співвідносять як ціле та його частина. Розмежування 

обох понять здійснюється у контексті правової природи обох явищ. Якщо 

форма є сукупністю державних засобів, то захід є гарантією втілення даного 

засобу у життя. Захід є порівняно новим правовим інститутом, тому рівень 

наукової уваги до його розробки є незначним. У цілому, відмітимо 

дискусійність усіх існуючих концепцій та відсутність єдиного підходу як до 

тлумачення їх сутності, так і до формулювання термінології. 

Як і у випадку із іншими інститутами соціального забезпечення 

суддів, форми та заходи характеризуються наявністю низки специфічних 

рис, які не дозволяють застосування загальнотеоретичних концепцій та 

характеристики суддівської діяльності. Основна відмінність полягає у самій 

правовій природі форм соціального забезпечення. Їх перелік є специфічним 

та регламентується нормами спеціального Закону України «Про судоустрій 

і статус суддів». На відміну від форм та заходів соціального забезпечення 

інших категорій працівників, соціальне забезпечення суддів не пов’язується 

із настанням негативних подій. Передбачення певних складнощів, зокрема 

шляхом соціального страхування у юридичній науці чи перебування під 

державним захистом розглядається як активна форма поведінки. Щодо 

інших категорій працівників, застосування соціальної допомоги 

пов’язується із виникненням такої потреби внаслідок певних подій.  

 

Висновки до Розділу 2 
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1. Виділено наступні елементи механізму системи соціального 

забезпечення суддів: 

а) група регламентувальних елементів - дану групу передусім 

представляють норми Основного Закону та Закону України «Про судоустрій 

і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII, а також інших нормативно-

правових актів, що здійснюють регламентацію відносин соціального 

забезпечення суддів; 

б) група організаційно-правових елементів:   

1) оплата праці суддів – даний структурний елемент становить 

суддівська винагорода, при чому вкотре підкреслимо, що порядок її 

встановлення та виплати регулюється Законом України «Про судоустрій і 

статус суддів» та не може визначатися іншими нормативно-правовими 

актами;  

2) соціальне страхування суддів – здійснюється у формі обов’язкового 

державного страхування життя і здоров’я суддів, зокрема від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань; 

3) соціальна та солідарна допомога суддям – це сукупність форм 

соціальної допомоги суддів та компенсація обмежень, установлених 

законодавством щодо цієї категорії осіб. Передусім даний елемент 

виражений у формах забезпечення житлових умов судді, забезпечення 

потреб, пов’язаних із професійною діяльністю, медичне обслуговування та 

санаторно-курортне лікування суддів та членів їхніх сімей, щорічна 

оплачувана відпустка; 

4) пенсійне забезпечення суддів – цей елемент формують пенсія або 

щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці, а також вихідна 

допомога судді у зв’язку з відставкою; 

5) забезпечення безпеки суддів та членів їхніх сімей – особливий 

захист держави та забезпечення засобами захисту; 
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в) група інституційних елементів - система спеціально створених 

суб’єктів, які у межах повноважень покликані здійснювати соціальне 

забезпечення суддів, а також сприяють його реалізації на практиці.  

2. Особливостями групи регламентувальних елементів механізму 

системи соціального забезпечення суддів є наступні: 1) їх втілення у вигляді 

правил поведінки, закріплених у нормах Конституції України та 

спеціального законодавства; 2) умовний розподіл на норми, що 

закріплюють порядок набуття й припинення права на соціальне 

забезпечення, та норми, що регламентують застосування форм й заходів 

соціального забезпечення; 3) часткове дублювання норм у статтях 

Конституції України та Закону України «Про судоустрій і статус суддів»; 4) 

дана група елементів є первинною та фундаментальною складовою 

частиною механізму системи соціального забезпечення суддів. 

3. До особливостей групи організаційно-правових елементів механізму 

системи соціального забезпечення суддів віднесено такі: 1) забезпечення за 

їх допомогою фінансових, матеріальних, страхових, солідарних, пенсійних 

та інтересів безпеки носіїв судової влади; 2) якщо регламентувальні 

елементи є певними правилами поведінки, то організаційно-правові їх 

конкретним вираженням у формах та заходах системи соціального 

забезпечення суддів; 3) регламентація організаційно-правових елементів 

здійснюється як нормами Закону України «Про судоустрій і статус суддів», 

так і спеціальними нормативно-правовими актами, такими як Закони 

України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних 

органів», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» тощо. 

4. Серед особливостей інституційної групи елементів механізму 

системи соціального забезпечення суддів виділено наступні: 1) дану групу 

становить розгалужена система органів; 2) діяльність кожного із них 

регламентується спеціальним нормативно-правовим актом; 3) в межах даної 

групи органи можна умовно розподілити на три категорії: ті, що 
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безпосередньо здійснюють соціальне забезпечення суддів, ті, що 

здійснюють прийняття норм законодавства та ті, що врегульовують 

формування високопрофесійного суддівського корпусу. 

5. Форма соціального забезпечення суддів – це встановлена у 

нормативному порядку сукупність державних заходів з реалізації 

державних соціально-аліментарних зобов’язань, передбачених у зв’язку із 

виконанням такими особами функцій судової влади, та спрямована на 

задоволення фінансових, матеріальних та потреб безпеки судді у питаннях 

винагороди за працю, відпочинку, соціального страхування, забезпечення 

житлом та необхідними для роботи засобами, а також іншими важливими 

умовами як компенсації обмежень, установлених законодавством для цієї 

категорії осіб. 

6. Особливостями форм соціального забезпечення суддів є: 1) вони 

являють собою важливий елемент механізму системи соціального 

забезпечення суддів; 2) законодавча регламентація кожної із форм 

здійснюється Законом України «Про судоустрій і статус суддів»; 3) від 

існуючих загальнотеоретичних моделей форм соціального забезпечення, 

дана концепція відрізняється обсягом виділених форм та їх конкретизацією  

у відповідності із особливостями суддівської діяльності; 4) важливою 

характеристикою форм соціального забезпечення суддів є аліментарний 

характер, тобто здійснення забезпечення у обсягах, достатніх для 

задовільного рівня.  

7. Заходом соціального забезпечення суддів є сукупність активних дій 

або засобів, які реалізовуються державними органами з метою забезпечення 

достатнього життєвого рівня носіїв судової влади, та виступають у формі 

гарантій задоволення фінансових, матеріальних потреб, та потреб безпеки 

судді у питаннях винагороди за працю, відпочинку, соціального 

страхування, забезпечення житлом та необхідними для роботи засобами, а 

також іншими важливими умовами як компенсації обмежень, установлених 

законодавством для цієї категорії осіб. 
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8. Особливостями заходів соціального забезпечення суддів є: 1) 

шляхом їх встановлення здійснюється забезпечення реалізації форм 

соціального забезпечення суддів; 2) заходи соціального забезпечення суддів 

ототожнюються із гарантіями, тобто є умовою, що сприяє втіленню даного 

інституту на практиці; 3) заходи соціального забезпечення суддів мають 

активний характер, тобто спрямовані на попередження можливих 

негативних наслідків; 4) заходи соціального забезпечення суддів мають 

специфічний характер, оскільки здійснюються щодо осіб, які мають 

спеціальний статус. 
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РОЗДІЛ 3. 

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДДІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

 

3.1 Проблеми правового регулювання соціального забезпечення суддів 

та пропозиції щодо їх вирішення 

 

Аналіз сучасного стану законодавства про судоустрій та статус суддів, 

а також осмислення висновків вітчизняних науковців у даній сфері, 

засвідчує, що не зважаючи на усі позитивні процеси, пов’язані із 

становленням судової влади та утвердженням статусу суддів, які 

відбуваються у нашій державі останніми роками, інституту соціального 

забезпечення суддів все ще характерна наявність спірних питань, 

невирішених проблем, а також відсутність чіткого концептуального 

розуміння подальшого розвитку правового регулювання соціального 

забезпечення суддів. 

В умовах проведення сучасного етапу судової реформи, а також змін у 

кадровій політиці суду, очевидним є те, що Україна наразі потребує 

ефективної державної кадрової політики у сфері соціального забезпечення 

суддів з метою створення високих стандартів для нормальної 

життєдіяльності та праці даної особливої категорії осіб, наділеної 

виключними повноваженнями на здійснення правосуддя. Дані процеси 

сприятимуть залученню та закріпленню у судовій системі 

висококваліфікованих фахівців й створенню для них належних умов щодо 

реалізації професійного потенціалу, а також безпосередньо впливатимуть на 

професійний рівень зацікавлених кандидатів. Виділення та вирішення 

проблем правового регулювання соціального забезпечення суддів дозволить 

підвищити власне загальний рівень соціального забезпечення суддів та її 

кадрового потенціалу, а також сприятиме вирішенню недосконалостей, не 
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врахованих законодавцем у останній редакції Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49]. Тому, 

актуальність аналізу проблем правового регулювання соціального 

забезпечення суддів та формулювання пропозицій щодо їх вирішення 

обумовлено нещодавніми змінами у законодавстві, які стосуються теми 

нашого дослідження, а також не вирішенням тих проблем, на які вказували 

вітчизняні науковці у попередні роки. Відповідно, реалізація пропозицій 

матиме позитивний вплив на ефективність роботи судових органів та 

дозволить удосконалити державну кадрову політику судової системи. 

В свою чергу, постійний розвиток досліджуваного інституту 

обумовлює необхідність встановлення та розробки особливих напрямків, за 

якими повинна відбуватись еволюція соціального забезпечення суддів. Такі 

вектори мають включати у своєму змісті усі сучасні реалії та слугувати 

певним орієнтиром побудови сучасного інституту соціального забезпечення 

суддів, що відповідає усім існуючим європейським стандартам. Питання 

тенденцій подальшого розвитку правового регулювання соціального 

забезпечення суддів є актуальним із огляду на безперервну еволюцію 

вітчизняного законодавства, у тому числі і під впливом вимог 

Європейського Союзу. Станом на сьогодні у досліджуваній сфері 

відбувається постійна зміна основних параметрів, і, не зважаючи на це, є 

зрозумілим, що відповідні законодавчі акти будуть коригуватись і в 

подальшому. Оскільки нещодавні зміни у правовому регулюванні 

соціального забезпечення суддів є суттєвими, тенденції розвитку даного 

інституту, встановлені вітчизняними науковцями, переважно на сьогодні 

втратили свою значущість. За таких умов визначення сучасних тенденцій 

розвитку правового регулювання соціального забезпечення суддів в умовах 

євроінтеграції України є актуальним питанням для дослідження. 

Питання проблем правового регулювання соціального забезпечення 

суддів та тенденцій їх подальшого розвитку в умовах євроінтеграції України 

у цілому є належним чином дослідженими у вітчизняній науці. Проте, 
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постійні зміни у законодавстві та щодо визначення векторів розвитку нашої 

держави обумовлюють необхідність перманентного дослідження виділених 

питань. До аналізу наявних прогалин та недоліків законодавчого 

регулювання та перспектив розвитку досліджуваного інституту зверталось 

чимало дослідників, серед яких у першу чергу виділимо внесок таких, як: 

Т.В. Галайденко, М.А. Дідиченко, Г.М. Дрок, Б.Є. Желік, О.Л. Кучма, М.І. 

Логвиненко, В.Т. Маляренко, О В. Москаленко, С.М. Прилипко, А.В. 

Сапон, І.М. Сирота, В.С. Тарасенко, Чанишева, Т.В. Штих, В.І. Щербина, 

І.С. Ярошенко тощо. Але не зважаючи на в цілому високий рівень наукової 

уваги до виділених проблем, їх сучасний стан все ж залишається 

малодослідженим, що і обумовлює доцільність звернення до аналізу 

проблем правового регулювання соціального забезпечення суддів та 

тенденцій їх подальшого розвитку в умовах євроінтеграції України. 

Аналіз наукової літератури засвідчив, що проблеми правового 

регулювання соціального забезпечення суддів постійно перебувають у сфері 

наукових інтересів вітчизняних дослідників. Починаючи з моменту 

прийняття Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції від 

07.07.2010 року № 2453-VI [49], рівень та природа соціального забезпечення 

суддів фактично не змінювались, саме тому більшість праць написаних у 

зазначений період є актуальними і на сьогодні. Беручи до уваги чинний до 

прийняття зазначеного нормативно-правового акту, Закон України «Про 

статус суддів» від 15.12.1992 № 2862-XII [56], соціальне забезпечення 

суддів характеризувалось значними відмінностями як у обсягах та в у 

формах. Тож, аналіз наукових праць за зазначений період продемонстрував, 

що ті недоліки, на які звертали увагу науковці на сьогодні переважно 

втратили актуальність. Тому, зробимо висновок, що починаючи із 2010 

року, проблеми правового регулювання соціального забезпечення суддів 

фактично не вирішуються, або ж вирішуються не у тому обсязі, який 

необхідний. 
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Природа проблем правового регулювання соціального забезпечення 

суддів у вітчизняній науковій літературі є різноманітною. Так, окремі 

науковці відмічають те, що головним недоліком на сьогодні є сам рівень 

соціальної захищеності суддів та їх сімей. Зокрема, В.Т. Маляренко указав, 

що Законом України «Про судоустрій і статус суддів» суддя в Україні 

поставлений в нерівні умови поряд з рівнозначними йому посадовцями. 

Науковцем виділені наступні проблемні питання, які або безпосередньо, або 

частково пов’язані із соціальним забезпеченням суддів:  

1) призначені на посаду прокурор, начальники в міліції, Службі 

безпеки, в держадміністраціях мають право на повноцінну квартиру, у той 

час як суддя лише на службове житло;  

2) суддя позбавлений права на преміальні, на тринадцяту зарплату, на 

пільги при оплаті путівки на санаторно-курортне лікування тощо;  

3) забезпечення засобами захисту лише за власний рахунок;  

4) суддя та члени його сім’ї не отримують допомогу на оздоровлення;  

5) зарплата судді складається із посадового окладу і доплати за 

вислугу років, тому молоді судді на доплату за вислугу років можуть 

розраховувати лише через десятиліття;  

6) талановитий, здібний суддя з невеликим стажем роботи у вищих 

спеціалізованих судах або у Верховному Суді України може отримувати 

заробітну плату нижчу, ніж посередній суддя з великим стажем роботи в 

суді першої інстанції;  

7) за проведений судовий процес прокурор, адвокат, помічник судді і 

навіть його секретар можуть отримати звання «заслуженого юриста» чи 

якісь інші заохочення, а суддя може розраховувати лише на догану;  

8) заохочення суддів заборонені законом;  

9) суддям заборонено займатися бізнесом. При таких недоліках 

відмічається, що заробітна плата судді не вища від зарплати інших 

посадовців. Тому такий підхід з точки зору дослідника є сумнівним [150, с. 

45]. Першочергово відзначимо, що робота даного науковця датована 2013 
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роком, тому далеко не усі проблеми є характерними і на сьогодні. 

Передусім варто акцентувати увагу на значному підвищенні заробітної 

плати суддям, тому усі виділені проблеми, пов’язані із оплатою праці 

суддів, на сьогодні не є актуальними. На існуванні такої проблеми 

наголошували й інші науковці, зокрема Б.Є. Желік відмічав, що рівень 

соціально-матеріального забезпечення суддів був і залишається 

неналежним, офіційна зарплата українських суддів є занадто низькою і 

такою, що не може забезпечити гідний рівень життя суддів та членів їх 

сімей [16, с. 102]. Проте, як свідчать статті експертів, заробітна плата суддів 

на сьогодні в десятки разів перевищує розмір прожиткового мінімуму та є 

вищою у порівнянні із різними категоріями публічних службовців [151]. 

Саме тому, проблема недостостаності соціального забезпечення через 

призму низької оплати праці не є актуальною на сьогодні. Водночас, 

безсумнівним є низький обсяг соціального забезпечення суддів у порівнянні 

із іншими публічними службовцями. Окрім безпосередньо наведених 

автором прикладів, принагідно відзначимо, що згідно норм Закону України 

«Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [152], для державних 

службовців передбачено наступні види соціального забезпечення: виплату 

надбавок, доплат, премій; надання соціально-побутового забезпечення у 

вигляді надання службового житла або матеріальної допомоги; 

забезпечення здорових та безпечних умов, необхідних для належного 

виконання державними службовцями своїх обов’язків; пенсійне 

забезпечення тощо. Для прокурорів згідно норм Закону України «Про 

прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII [153] є характерними наступні 

види: забезпечення службовим житлом, безоплатне медичне 

обслуговування прокурорів та членів їх сімей у державних закладах 

охорони здоров’я, матеріальна допомога для вирішення соціально-

побутових питань; загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 

поховання прокурора, який загинув (помер) у зв’язку з виконанням 

службових обов’язків, гарантії соціального захисту за пенсіонерами і 
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членами їхніх сімей тощо. У свою чергу, Закон України «Про дипломатичну 

службу» від 20.09.2001 № 2728-III [154] закріплює наступні заходи 

соціального забезпечення працівників дипломатичної служби: забезпечення 

житлом та поліпшення житлових умов, медичне обслуговування та 

санаторно-курортне лікування працівників дипломатичної служби та членів 

їх сімей, грошова допомога дружинам (чоловікам) працівників 

дипломатичної служби під час їх звільнення з роботи у зв'язку з 

довготерміновим відрядженням; забезпечення предметами представницької 

екіпіровки; компенсаційні виплати в разі загибелі (смерті) або заподіяння 

шкоди здоров'ю; пенсійне забезпечення тощо. Тобто, у кожному із 

наведених прикладів соціальне забезпечення суддів дійсно є меншим за 

обсягами, аніж у будь-якої іншої категорії публічних службовців. Саме 

тому, на підставі здійсненого аналізу виділимо першу проблему правового 

регулювання соціального забезпечення суддів – соціальне забезпечення 

судді є меншим, аніж у інших категорій публічних службовців. 

Як нами було відзначено раніше, обсяг соціального забезпечення судді 

у порівнянні із попередніми десятиліттями було значним чином усічено 

внаслідок прийняття Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у 

редакції від 07.07.2010 року № 2453-VI [93]. У зв’язку із цим, на науковому 

рівні відзначається існування наступної проблеми - зменшення обсягу 

соціального забезпечення суддів суперечить міжнародним стандартам [14, с. 

185]. Так, у праці М.А. Дідиченко відмічається, що згідно міжнародних 

стандартів у сфері судочинства, в національні закони не можуть вноситися 

зміни, спрямовані на зниження рівня гарантій, вже досягнутих у 

відповідних країнах (п. 1.1. Європейської хартії про закону «Про статус 

суддів» [155]). Водночас, подібна норма міститься і у вітчизняному 

законодавства, зокрема статті 22 Конституції України [44], згідно якої при 

прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не 

допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Іншими 

словами, у разі зменшення розміру або обсягу соціального забезпечення 
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суддів, держава зобов’язана їх замінити на адекватні або компенсувати такі 

зміни. Станом на 2012 рік, коли проводилось дослідження М.А. Дідиченко, 

такі обмеження прав і свобод суддів дійсно мали місце. Проте, як нами 

встановлено, на сьогодні їх компенсовано шляхом значного підвищення 

заробітної платні суддям. Тому, зробимо висновок, що ще декілька років 

тому дана проблема була актуальною, проте на сьогодні знайшла 

вирішення. 

Інші проблеми, виділені нами у процесі дослідження, мають менш 

загальний характер та стосуються конкретних видів соціального 

забезпечення суддів. Так, М.А. Дідиченко та Б.Є. Желік вказують на 

існування проблеми правового регулювання забезпечення суддів житлом. З 

точки зору дослідниці, основним недоліком є те, що Законом України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49] не встановлено 

строків забезпечення суддів житлом, тож суддя, який потребує покращення 

житлових умов, може чекати роками реалізації цієї гарантії. Так, ще у 

частині 7 статті 44 Закон України «Про статус суддів» від 15.12.1992 № 

2862-XII [56] вказувалось, що не пізніш як через шість місяців після 

обрання суддя, який потребує поліпшення житлових умов, забезпечується 

благоустроєним житлом у вигляді окремої квартири чи будинку або 

службовим житлом за місцем знаходження суду. У разі незабезпечення 

судді благоустроєним житлом у зазначені строки, суд за рахунок 

державного бюджету може придбати квартиру або будинок за ринковими 

цінами і передати їх у користування судді. У той самий час, у чинному 

Законі України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII 

[49] встановлюється, що «після призначення на посаду судді, які 

потребують поліпшення житлових умов, забезпечуються службовим 

житлом за місцем знаходження суду органами місцевого самоврядування в 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України» [14, с. 184]. Тобто, у 

даному аспекті дійсно відсутні чіткі вказівки на те, у який строк суддя має 

бути забезпечений житлом і на практиці даний процес може бути 
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розтягнутий на значний період. Як доцільно відзначає Б.Є. Желік, дані 

положення ще більше пригальмують і без того надзвичайно складний 

процес забезпечення суддів житлом, як обов’язкову складову частину їх 

соціального забезпечення та гарантію незалежності [16, с. 103-104]. В 

результаті існування даної проблеми, одна із найголовніших форм 

соціального забезпечення суддів фактично не є підкріпленою процедурно, а 

існуючі законодавчі гарантії не дають чітких відповідей у які терміни та у 

який порядок суддя буде забезпечений житлом.  

Також у аспекті житлової проблеми М.А. Дідиченко доцільно вказує 

на те, що передбачена у статті 44 Закону України «Про статус суддів» від 

15.12.1992 № 2862-XII [56] 50% знижка оплати вартості комунальних 

послуг суддям і членам їхніх сімей також не знайшла свого відображення 

Законі України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII 

[49], що негативним чином впливає на стан соціальної забезпеченості суддів 

[14, c.184-185]. Погодимось із існуванням даної проблеми із урахуванням 

того, що шляхом законодавчих змін у даному аспекті соціальне 

забезпечення суддів було дійсно погіршеним. 

Тому, підсумуємо реальне існування проблеми правового 

регулювання забезпечення суддів житлом, яка на сьогодні передусім 

полягає у двох аспектах:  

1) гарантія забезпечення суддів житлом не підкріплена чіткими 

строками її реалізації, в результаті чого реальне та термінове існування 

такої необхідності може бути не враховане у необхідний термін;  

2) погіршення становища суддів у аспекті знижки оплати вартості 

комунальних послуг, у порівнянні із Законом України «Про статус суддів», 

який втратив чинність. 

Також М.А. Дідиченко та Б.Є. Желік одностайні у контексті існування 

проблеми правового регулювання медичного обслуговування суддів [16, с. 

103; 14, с. 184-185]. Зокрема, науковці вказують у першу чергу на те, що у 

порівнянні із іншими категоріями публічних службовців гарантії медичного 
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обслуговування суддів є значно обмеженішими. При цьому, суддів не 

позбавлено права на безплатне медичне обслуговування, але а можливості 

отримання за рахунок державного бюджету путівки на санаторно-курортне 

лікування. Тобто, зважаючи на психологічно та інтелектуально важкий 

характер роботи, судді вимушені за власний рахунок нести додаткові 

витрати Тож, погодимось із існуванням проблеми правового регулювання 

медичного обслуговування суддів, яка полягає у відсутності санаторно-

курортного лікування суддів за рахунок держави. При цьому, стаття 143 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII 

[49] дістала назву «Медичне обслуговування та санаторно-курортне 

лікування суддів та членів їхніх сімей», але у її змісті йдеться лише про 

медичне обслуговування. Особливо дана проблема є актуальною, якщо 

проаналізувати питання соціального забезпечення інших категорій 

публічних службовців, оскільки у даній роботі нами відзначалось, що 

подібні форми є характерними зокрема для прокурорів та працівників 

дипломатичної служби. 

Схожою за правовою природою є проблема правового регулювання 

питання грошової виплати на поховання судді, відмічена зокрема у роботі 

М.А. Дідиченко [156, с. 325-326]. Дослідниця обґрунтовуючи сутність 

проблеми, посилається на норми, які наразі вже втратили чинність, зокрема 

на статтю 143 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції 

від 07.07.2010 року № 2453-VI [49], яка мала назву «Матеріальне, побутове 

забезпечення та соціальний захист працівників судової системи», та на 

норми Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV [60], який на сьогоднішній день 

також зазнав суттєвих змін та доповнень. Тому, ця проблема на даний 

момент має дещо інший зміст, і згідно нашого бачення полягає у повній 

відсутності даного виду соціального забезпечення відносно суддів, проте 

наявна у деяких інших категорій публічних службовців. Наприклад, згідно 

частини 2 статті 84 Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 
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1697-VII [153], поховання прокурора, який загинув (помер) у зв’язку з 

виконанням службових обов’язків, або звільненого з посади, який помер 

внаслідок заподіяння тілесних ушкоджень або іншої шкоди здоров’ю, 

пов’язаних з виконанням службових обов’язків, здійснюється за рахунок 

коштів, що виділяються органам прокуратури. Вважаємо за доцільне 

встановлення такої норми і відносно суддів. 

Таким чином, проблема правового регулювання питання грошової 

виплати на поховання судді полягає у відсутності даного виду соціального 

забезпечення в законодавстві про судоустрій та статус суддів, проте наявна 

відносно інших категорій публічних службовці, які також зазнають 

обмежень у своїх правах через специфічний характер професійної 

діяльності.  

Проблеми пенсійного забезпечення суддів у науковій літературі 

розглядаються переважно у дискримінаційному аспекті. Так, на сьогодні 

пенсійний вік чоловіків-суддів у порівнянні із іншими особами є більшим, 

що ставить їх в нерівні правові умови щодо набуття права на пенсію та 

порушує конституційний принцип рівності прав і свобод людини [156, с. 

322]. Згідно частини 1 статті 142 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49] пенсійний вік для суддів-чоловіків 

встановлено на рівні 62 років, для жінок та жінок-суддів 60 років. При 

цьому, згідно статті 12 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 

05.11.1991 № 1788-XII [157] для усіх осіб чоловічої статі пенсійний вік 

установлений на рівні 60 років. Тобто, однією із проблем пенсійного 

забезпечення суддів є підвищений пенсійний вік для суддів чоловічої статі, 

що суттєво погіршує їхнє становище у порівнянні із чоловіками інших 

професій, а також порушує принцип рівності прав і свобод людини. Окрім 

того, у науковій літературі відзначається, що різниця в пенсійному віці у два 

роки для чоловіків-суддів та жінок-суддів фактично є дискримінацією, 

оскільки тривалість життя жінок більше тривалості життя чоловіків в 

середньому на 10–12 років [156, с. 322]. Сучасні європейські стандарти 
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передбачають провадження гендерної політики в державі, яка полягає у 

наданні чоловікам й жінкам рівних прав і можливостей й попередженні 

дискримінацій. Згідно статті 24 Конституції України, не може бути 

привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими 

ознаками [44]. Тому, логічним є висновок, що дані положення стосуються 

усіх без виключення правовідносин у державі, у тому числі й правовідносин 

у сфері соціального забезпечення суддів. Тож, в умовах євроінтеграції 

України збільшення пенсійного віку суддям-чоловікам є неприпустимим, 

оскільки антидискримінаційні принципи не можуть бути односторонніми, а 

рівність прав і свобод повинна стосуватись усіх без виключення громадян.  

Тож, проблеми пенсійного забезпечення суддів пропонуємо 

розглядати у контексті наявності на сьогодні певних дискримінацій, які 

суперечать тим євроінтеграційним процесам, що на сьогодні відбуваються у 

нашій державі. У сучасній науковій літературі вказується і на наявність 

певних процедурних проблем, зокрема щодо пенсійного забезпечення 

суддів, які втратили можливість здійснювати трудову діяльність, чи членів 

їхніх сімей, проте останніми роками законодавство про пенсійне 

забезпечення та про загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

зазнало суттєвих змін, тож окремі аспекти є на сьогодні вирішеними. 

Таким чином, дослідження проблем правового регулювання 

соціального забезпечення суддів засвідчило наявність у цілому двох 

загальних та доволі об’ємних груп існуючих недоліків:  

1. Соціальне забезпечення судді є меншим, аніж у інших категорій 

публічних службовців – до цієї групи належить доволі широке коло 

проблем, пов’язаних із наявністю у інших видів публічних службовців 

певних різновидів соціального забезпечення, не притаманних соціальному 

забезпеченню суддів. До таких різновидів можна зокрема віднести медичне 
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обслуговування чи санітарно-курортне лікування, або ж грошові виплати на 

поховання судді; 

2. Нормативні та процедурні проблеми правового регулювання 

окремих видів соціального забезпечення суддів, встановлених нормами 

чинного Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 

1402-VIII [49], зокрема існуючі проблеми щодо правового регулювання 

забезпечення суддів житлом чи проблеми пенсійного забезпечення суддів. 

Існування будь-якої проблеми обумовлює необхідність пошуку шляхів 

її вирішення. Щодо першої об’ємної групи проблем, її вирішення вбачаємо 

у пошуку та аналізу тих форм соціального забезпечення публічних 

службовців, які не є на сьогодні характерними для соціального забезпечення 

суддів, а також у встановленні доцільності застосування таких заходів до 

досліджуваної категорії осіб.  

В першу чергу звернемо увагу на соціальне забезпечення працівників 

прокуратури із наступних причин: по-перше, у окремих аспектах 

повноваження прокурора і судді є близькими за правовою природою; по-

друге, обсяг соціального забезпечення працівників прокуратури є значно 

ширшим, ніж у судді. Так, аналіз норм Закону України «Про прокуратуру» 

від 14.10.2014 № 1697-VII [153] засвідчив, що для даної категорії публічних 

службовців є характерними наступні види соціального забезпечення, не 

притаманні правовому статусу судді: матеріальна допомога для вирішення 

соціально-побутових питань та поховання прокурора, який загинув (помер) 

у зв’язку з виконанням службових обов’язків.  

Привертає увагу зміст частини 3 статті 83 Закону України «Про 

прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII [153], згідно якої «прокурору може 

надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових 

питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати 

прокурора». Значення такого різновиду соціального забезпечення ми 

вбачаємо у наступному – такий працівник при прибутті на нове місце 

служби потребує вирішення низки проблем, пов’язаних із різноманітними 
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питаннями щодо облаштування свого побуту та створення комфортних 

умов для проживання. Вважаємо регламентацію такого виду соціального 

забезпечення суддів виправданою, адже дана категорія працівників також на 

практиці може стикатись із необхідністю здійснювати соціальне-побутове 

облаштуванням за новим місцем здійснення службових обов’язків.  

Саме тому, пропонуємо доповнити Розділ IX «Забезпечення суддів» 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII 

[49] статтею «Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових 

питань» наступного змісту: «1. Судді може надаватися матеріальна 

допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не 

перевищує середньомісячної заробітної плати судді». 

Проблеми, пов’язані із похованням судді, який загинув (помер) у 

зв’язку з виконанням службових обов’язків також детально розглядались 

нами у даній роботі. Тому, погодимось із усім зазначеним вітчизняними 

авторами із цієї теми та відзначимо доцільність використання досвіду 

соціального забезпечення прокурорів. Передусім, у відповідності до 

частини 2 статті 84 Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 

1697-VII [153], поховання прокурора, який загинув (помер) у зв’язку з 

виконанням службових обов’язків, здійснюється за рахунок коштів, що 

виділяються органам прокуратури. Суддівська діяльність, як і прокурорська, 

характеризується не лише значними психологічними, інтелектуальними та 

нервовими навантаженнями, а й значною небезпекою життю, що 

підтверджується зокрема можливістю державного захисту таких осіб. Тому, 

вважаємо невиправданим застосування такої форми соціального 

забезпечення до прокурорів, проте не до суддів.  

Тому, для вирішення цієї проблеми пропонуємо доповнити Розділ IX 

«Забезпечення суддів» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 

02.06.2016 № 1402-VIII [49] статтею «Соціальний захист сім’ї судді» 

наступного змісту: «1. Поховання судді, який загинув (помер) у зв’язку з 

виконанням службових обов’язків, або звільненого з посади, який помер 
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внаслідок заподіяння тілесних ушкоджень або іншої шкоди здоров’ю, 

пов’язаних з виконанням службових обов’язків, здійснюється за рахунок 

коштів, що виділяються судам за рахунок коштів Державного бюджету 

України». 

Аналізуючи зміст Закону України «Про дипломатичну службу» від 

20.09.2001 № 2728-III [154] можна зробити висновок, що особливими 

формами соціального забезпечення даної групи працівників є: санаторно-

курортне лікування працівників дипломатичної служби та членів їх сімей, 

грошова допомога дружинам (чоловікам) працівників дипломатичної 

служби під час їх звільнення з роботи у зв'язку з довготерміновим 

відрядженням. Одразу варто відзначити, що не кожну із зазначених форм 

соціального забезпечення доцільно застосовувати до суддів чи членів їх 

сімей. Так, грошова допомога дружинам (чоловікам) працівників 

дипломатичної служби під час їх звільнення з роботи у зв'язку з 

довготерміновим відрядженням полягає у тому, що у процесі службової 

діяльності такі особи разом зі своєю сім’єю вимушені змінювати не просто 

місце проживання, а й країну, внаслідок чого їм доводиться змінювати місце 

роботи, або втрачати джерело доходів. Саме із цією метою державою 

виплачується додаткова допомога таким особам, як компенсація тих 

порушень їх прав, яких вони зазнають у зв’язку із переїздом. У випадку із 

суддями, подібні ситуації не мають настільки негативних наслідків, 

оскільки члени їх сімей залишаються проживати у своїй державі, а отже 

нарівні із іншими громадянами мають можливості щодо забезпечення свого 

життя вільно обраним видом трудової діяльності. Інші виділені види 

соціального забезпечення є більш доцільними для перейняття досвіду. Так, 

працівники дипломатичної служби та члени їх сімей мають право не лише 

на безоплатне медичне обслуговування, а й на санаторно-курортне 

лікування, необхідність якого роз’яснювалась нами у даній роботі. Саме 

тому, пропонуємо доповнити статтю 144 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49] «Медичне обслуговування та 
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санаторно-курортне лікування суддів та членів їхніх сімей» частиною 2: «2. 

Суддя та члени його сім’ї користуються в установленому порядку 

санаторно-курортним лікуванням» та частиною 3 - «3. Право на медичне 

обслуговування та санаторно-курортне лікування зберігається за суддями в 

разі виходу на пенсію або у відставку». 

Ще одним різновидом публічних службовців, які характеризуються 

високим рівнем соціального забезпечення з боку держави, є 

військовослужбовці. Варто одразу відзначити, що соціальне забезпечення 

військовослужбовців фундаментально побудоване із урахуванням 

специфіки їх діяльності, тому встановлені законодавцем форми передусім 

стосуються компенсації тих позбавлень, яких вони зазнають у процесі 

перебування на службі. Аналіз норм Закону України «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 

2011-XII [158] засвідчив, що для професійної діяльності 

військовослужбовців є характерними наступні особливі види соціального 

забезпечення: продовольче, речове та інше забезпечення; підйомна 

допомога на військовослужбовця і кожного члена сім'ї військовослужбовця, 

який переїжджає з ним на нове місце військової служби, а також добові для 

працівників, які перебувають у відрядженні, за кожний день перебування в 

дорозі на військовослужбовця та кожного члена сім'ї військовослужбовця, 

який переїжджає разом з ним; охорона здоров'я та медична допомога; 

безоплатний проїзд у визначених законом випадках; першочергове 

встановлення квартирного телефону; одноразова грошова допомога у разі 

загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності. Одразу 

відмітимо, що деякі із виділених форм соціального забезпечення 

військовослужбовців були раніше регламентованими у нормах Закону 

України «Про статус суддів» від 15.12.1992 № 2862-XII [56], проте не є 

характерними на сьогодні. Таким видом соціального забезпечення є зокрема 

першочергове встановлення квартирного телефону, яке по суті не є 

актуальним на сьогодні, та безоплатного проїзду у громадському 
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транспорті, який не вигідний державі із економічних міркувань. Такі види 

соціального забезпечення як охорона здоров'я, підйомна допомога при 

переїзді, медична допомога чи допомога членам сім’ї у разі смерті, вже 

розглядались нами і їх актуальність підтверджена сформульованими 

пропозиціями. Соціальна допомога суддям у вигляді продовольчого, 

речового та іншого забезпечення та інших особливих видах соціального 

забезпечення не є доцільною, з огляду на її базуванні на потребах 

військовослужбовців.  

Тому дійдемо до висновку, що дослідження досвіду соціального 

забезпечення військовослужбовців з метою вдосконалення соціального 

забезпечення суддів є актуальним, проте у цілому регламентовані 

законодавством заходи стосуються специфіки їх діяльності, тому значно 

ширший обсяг є виправданим.  

Щодо нормативних та процедурних проблем правового регулювання 

окремих видів соціального забезпечення суддів, встановлених нормами 

чинного Закону України «Про судоустрій і статус суддів», нами було 

виділено чіткі недоліки, із якими і пов’яжемо пропозиції щодо їх вирішення. 

Так, проблеми правового регулювання забезпечення суддів житлом на 

сьогодні є наступними:  

1) гарантія забезпечення суддів житлом не підкріплена чіткими 

строками її реалізації, в результаті чого реальне та термінове існування 

такої необхідності може бути не враховане у необхідний термін – дану 

проблему пропонуємо вирішити шляхом внесення змін до частини 1 статті 

138 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-

VIII [49] із урахування частини 7 статті 44 Закону України «Про статус 

суддів» від 15.12.1992 № 2862-XII [56], та сформулювати її у наступному 

вигляді: «1. Після призначення на посаду суддя, який потребує поліпшення 

житлових умов, не пізніш як через шість місяців після обрання 

забезпечується службовим житлом за місцем знаходження суду органами 
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місцевого самоврядування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України»; 

2) погіршення становища суддів у аспекті знижки оплати вартості 

комунальних послуг, у порівнянні із Законом України «Про статус суддів», 

який втратив чинність – пропонується регламентувати дане питання і у 

чинному Законі України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 

1402-VIII [49] та доповнити статтю 138 частиною 2 наступного змісту: «2. 

Суддям надається 50-відсоткова знижка плати за займане ними та членами 

їх сімей житло, комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та 

теплова енергія, установка і користування індивідуальним домашнім 

телефоном). 

Головною проблемою пенсійного забезпечення суддів нами було 

встановлено наявність дискримінації щодо чоловіків-суддів, яка полягає у 

вищому пенсійному віці, ніж у інших категорій працівників. Із огляду на це, 

гендерну політику в державі, яка полягає у наданні чоловікам й жінкам 

рівних прав і можливостей й попередженні дискримінацій, пропонуємо 

внести зміни: 

1) до статті 12 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 

05.11.1991 № 1788-XII [157] та урівняти пенсійний вік чоловіків й жінок на 

рівні 60 років із огляду на те, що на сьогодні середня тривалість життя в 

Україні становить 71,3 року [159] та із урахуванням змісту частини 1 статті 

26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV [127] й регламентувати її у 

наступному вигляді: «Стаття 12. Умови призначення пенсій за віком. Право 

на пенсію за віком мають особи після досягнення 60 років і при стажі 

роботи не менше 25 років»;  

2) частину 1 статті 142 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49] доповнити наступним змістом: 

«Судді, який вийшов у відставку, після досягнення пенсійного віку, 

встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове 
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державне пенсійне страхування», виплачується пенсія на умовах, 

визначених зазначеним Законом, або за його вибором щомісячне довічне 

грошове утримання».  

Підсумовуючи здійснене дослідження існуючих проблем правового 

регулювання соціального забезпечення суддів, ми дійшли висновку, що на 

сьогодні існує дві масштабних групи недоліків, перша із яких пов’язана із 

постійним урізанням соціальних гарантій суддів, а інша із недоліками 

формулювань законодавця. На існування першої групи проблем указує 

переважна більшість дослідників даної сфери, оскільки порівняння обсягу 

соціального забезпечення суддів та інших категорій публічних службовців 

засвідчує значні відмінності як у кількісному, так і у якісному вираженні. 

Водночас, останніми роками спостерігається суттєве зростання заробітної 

плати даної категорії осіб, що звичайно значною мірою компенсує даний 

недолік. Проте, високий рівень оплати праці не відміняє того, що в силу 

специфічного характеру праці та значного обмеження у правах, судді все ж 

заслуговують на значно ширший обсяг прав та державних гарантій. 

Щодо групи проблем, пов’язаних із недоліками процедур чи 

законодавчої регламентації, відзначимо, що чи не найсуттєвішою 

проблемою на сьогодні є розмитість законодавчої регламентації. Яскравим 

прикладом є зазначений у даній роботі приклад - санаторно-курортне 

лікування суддів та членів їхніх сімей, зазначене у назві статті, не 

врегульовується її змістом. Поширеною проблемою є законодавча вказівка 

«в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України», що не містить 

чітких посилань чи уточнень на конкретні підзаконні нормативно-правові 

акти. В результаті, деякі процедурні моменти є незрозумілими, а строки 

виконання зобов’язань державою невстановленими. Окрім того, ми 

звернули увагу, на наявність окремих дискримінацій, які є неприпустимими 

у контексті євроінтеграційних процесів. Тому, вирішення таких проблем 

вбачаємо в урівнюванні у правах суддів й інших категорій працівників. 
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3.2 Тенденції подальшого розвитку правового регулювання соціального 

забезпечення суддів в умовах євроінтеграції України 

 

У науковій літературі питання тенденцій є суттєво менш дослідженим, 

аніж проблем соціального забезпечення та шляхів їх вирішення. Більше 

того, окремі тенденції вже не є актуальними, оскільки даний термін 

позначає певні явища, характерні для теперішнього часу. Сучасні та 

актуальні роботи, присвячені подальшому розвитку правового регулювання 

соціального забезпечення суддів в умовах євроінтеграції України, наразі 

фактично є відсутніми.  

Сутність терміну «тенденція» полягає у позначенні певних мінливих 

та недовготривалих явищ, тож категорія тенденцій подальшого розвитку 

правового регулювання соціального забезпечення суддів в умовах 

євроінтеграції України полягає у поточній можливості даного інституту 

розвиватись у певних напрямках. Підсумовуючи здійснене у даній роботі 

дослідження, можна зробити до висновку, що на сьогодні для сфери 

соціального забезпечення суддів в Україні є характерними передусім 

наступні напрямки: 1) в нашій державі розпочато процес адаптації 

міжнародних нормативно-правових актів у вітчизняне законодавство; 2) 

діяльність законодавця спрямовується на значне скорочення обсягу 

соціального забезпечення суддів.  

Щодо першого загального напряму, варто урахувати, що згідно зі 

стратегією євроінтеграції нашої держави, сутність адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу полягає в зближенні 

національного законодавства із сучасними європейськими стандартами та 

законодавством більш розвинутих держав, що у результаті сприятиме 

забезпеченню економічному, політичному, соціальному. культурному 

розвитку України та сприятиме зростанню рівня життя населення. У сфері 

правового регулювання соціального забезпечення суддів орієнтування на 

досвід нормотворчої діяльності членів Європейського Союзу дозволить 
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максимально визначити й реалізувати правові норми та принципи 

національного законодавства про судоустрій і статус суддів, із з 

урахуванням норм і принципів європейського права. 

Загальний напрям скорочення обсягу соціального забезпечення суддів 

водночас дозволяє виділити одразу декілька тенденцій у його складі. Так, 

Г.М. Дрок, Б.Є. Желік та М.А. Дідиченко указують на існування тенденції 

до збільшення заробітної плати судів за рахунок урізання соціальних 

гарантій. Першим науковцем відзначається з даного приводу, що в 2011 

році, у період судової реформи і прийняття нового законодавства про 

судоустрій і статус суддів, заробітна плата судді збільшилась у 5 разів, а її 

розмір був прив’язаний до загальнодержавної мінімальної заробітної плати, 

яка у свою чергу, змінюється, виходячи з індексів інфляції та цін на 

споживчі товари. Відповідно, зростання заробітних плат українських суддів 

стало автоматичним - поза розсудом законодавчої або виконавчої влади 

[160, с. 291]. Із того моменту ріст заробітної плати суддів відбувається 

невпинно щороку 1 січня разом з індексацією прожиткового мінімуму. 

Водночас, дана реформа стала можливою лише за рахунок урізання низки 

інших соціальних гарантій суддів, які передбачались Законом України «Про 

статус суддів» від 15.12.1992 № 2862-XII [56]. При цьому, Б.Є. Желік та 

М.А. Дідиченко звертають увагу на те, що згідно норм Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49] на сьогодні 

складові суддівської винагороди є чітко визначеними, і її складає посадовий 

оклад та доплати за вислугу років, перебування на адміністративній посаді в 

суді, науковий ступінь, роботу, яка передбачає доступ до державної 

таємниці (ст. 135) [16, с. 103; 14, с. 184]. Відповідно, дана норма скасувала 

премії суддям, які були тією додатковою винагородою, що стимулювала їх 

до відповідального ставлення щодо здійснення правосуддя та підвищення 

професійного рівня. Скасування низки форм соціального забезпечення 

обумовило такий стан речей, за яких суддя у першу чергу вмотивований 

надовше затриматись на посаді та на просування службовою кар’єрою, 
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оскільки обсяг доходів та соціального забезпечення на сьогодні у першу 

чергу залежить від цих факторів. 

Таким чином, дійдемо до висновку, що першою і найголовнішою 

тенденцією подальшого розвитку правового регулювання соціального 

забезпечення суддів в умовах євроінтеграції України на сьогодні є 

збільшення заробітної плати суддів за рахунок урізання соціальних 

гарантій. Подальший ріст заробітної плати даної категорії працівників у 

подальшому пов’язується із ростом економіки нашої держави, а збільшення 

обсягів соціального забезпечення не спостерігається вже декілька років.  

У зв’язку із вищенаведеним, можна дійти до висновку про існування 

ще двох тенденцій - тенденції зменшення змісту та обсягу соціального 

забезпечення суддівського корпусу (на її існування вказують деякі 

вітчизняні науковці, зокрема М.А. Дідиченко [14, с. 186]) та тенденції 

переходу держави від переважання натурального соціального забезпечення 

(за рахунок у першу чергу пільг та гарантій) до грошового забезпечення. 

Перша тенденція полягає у тому, що у порівнянні із Законом України «Про 

статус суддів» від 15.12.1992 № 2862-XII [56], обсяг соціального 

забезпечення суддів, закріплений у нормах Закону України «Про судоустрій 

і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49] є значно вужчим. При чому 

за останнє десятиліття даний процес фактично є одностороннім – перелік 

форм соціального забезпечення зменшується, і обсяги його надання також 

не залишаються сталими. При цьому, грошове забезпечення суддів до 

судової реформи полягало у наданні посадового окладу, премій, доплат за 

кваліфікаційні класи, надбавок за вислугу років та інших надбавок. Станом 

на сьогодні, не зважаючи на скасування преміювання, кількість надбавок 

все одно була збільшеною і до них було додано доплати за перебування на 

адміністративній посаді в суді, науковий ступінь та роботу, що передбачає 

доступ до державної таємниці. Водночас, як нами відмічалось, обсяг 

соціального забезпечення за ці року було суттєво зменшено. Із цього можна 

зробити висновок про актуальність другої виділеної нами тенденції.  



122 

Таким чином, зробимо висновок про можливість виділення на 

сьогодні наступних тенденцій подальшого розвитку правового регулювання 

соціального забезпечення суддів в умовах євроінтеграції України: 

1) адаптація європейських стандартів та досвіду зарубіжних держав у 

нормах законодавства про судоустрій і статус суддів України; 

2) збільшення заробітної плати суддів за рахунок урізання соціальних 

гарантій;  

3) зменшення змісту та обсягу соціального забезпечення суддівського 

корпусу;  

4) переходу держави від переважання натурального соціального 

забезпечення (за рахунок у першу чергу пільг та гарантій) до грошового 

забезпечення. 

Величезну роль у глобальному процесі європейської інтеграції нашої 

держави відіграє адаптація європейських стандартів та досвіду зарубіжних 

держав у законодавчій діяльності, оскільки за невідповідності правової 

системи України правовій системі Європейського Союзу відповідна мета не 

може бути досягнутою. Тому, вирішення євроінтеграційних завдань 

України передбачає у тому числі й обов’язкову адаптацію правового 

регулювання вітчизняної судової системи до системи Європейського Союзу. 

Після здобуття незалежності наша держава одразу взяла курс 

на європейську інтеграцію та у перші роки незалежності уклала низку угод 

про співробітництво та партнерство між Україною та і Європейськими 

Співтовариствами та їх державами-членами. Проте, членство України і 

Європейському Союзі не є простим процесом, адже для цього наша країна 

та вітчизняне законодавство повинні відповідати високим критеріям та 

стандартам. Так, правові системи Євросоюзу та європейських міжнародних 

організацій загалом характеризуються узгодженим спільним правовим 

полем, яке значним чином сприяє їх співробітництву. Адаптація 

європейських стандартів та досвіду зарубіжних держав у нормах 

законодавства про судоустрій і статус суддів України щодо соціального 
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забезпечення суддів поставить вітчизняних службовців в однакове 

становище із суддями більш розвинених європейських держав, що 

сприятиме налагодженню співробітництва у сфері судочинства. 

Реалізацію даної тенденції вбачаємо в двох напрямках:  

1) ратифікація європейського законодавства у сфері судочинства, яке у 

тому числі врегульовує питання соціального забезпечення суддів; 

2) дослідження досвіду більш розвинених європейських держав й 

запозичення їх позитивного досвіду законотворення.  

Щодо першого напрямку, можна зробити висновок, що діяльність у 

даному напрямку в нашій державі здійснюється вже протягом тривалого 

часу. Так, аналіз європейських та міжнародних стандартів у сфері 

судочинства продемонстрував, що найважливіші законодавчі акти у даній 

сфері є вітчизняним джерелом права, а також враховуються законодавцем 

при удосконаленні чинного законодавства. Наприклад, аналіз  Європейської 

хартії про закон «Про статус суддів» [155] свідчить про те, що вітчизняний 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII 

[49] розроблявся із урахуванням даних рекомендацій. Тож, на сьогодні 

інститут соціального забезпечення суддів в Україні складається із тих 

елементів, які повинні бути присутніми у відповідних інститутах 

європейських держав. Із цього зробимо висновок, що подальший розвиток 

соціального забезпечення суддів в Україні пов'язаний із виконанням усіх 

рекомендацій, які можуть мати місце зі сторони європейських компетентних 

інстанцій шляхом внесення змін до  Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів». 

Іншим напрямком нами виділено дослідження досвіду більш 

розвинених європейських держав й запозичення їх позитивного досвіду 

законотворення. У даному контексті варто відзначити, що аналізувати варто 

як позитивний, так і негативний досвід законотворення, проте запозичати 

виключно його прогресивні зразки. При цьому у аналізі варто опиратись на 

ті держави, які вже є членами Європейського Союзу, та чий приклад є 
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показовим для України, або ж на держави, які встановили подібний до 

вітчизняного курс, мають чіткі стратегії щодо вступу до ЄС та 

продемонстрували значні успіхи у реформуванні сфери судочинства. Тому, 

втілення даної тенденції вбачаємо також у подальшому внесенні змін до  

Закону України «Про судоустрій і статус суддів», проте із урахуванням вже 

наявних у іноземних законодавствах норм та успішної практики їх 

реалізації. 

Як нами відмічалось, тенденція збільшення заробітної плати суддів за 

рахунок урізання соціальних гарантій полягає у тому, що на протязі 

останнього десятиліття здійснюється цілеспрямована державна політика із 

збільшення розмірів оплати праці суддів та зменшення їх соціального 

забезпечення. Дані процеси є взаємопов’язаними, чим і обумовлена 

актуальність їх поєднання у єдиний напрямок. Із урахуванням зроблених у 

даній роботі висновків, серед проблем даного напрямку можна виділити 

наступні:  

1) заробітна плата суддів значно перевищує середню заробітну інших 

категорій працівників, що викликає суттєве суспільне невдоволення та 

прискіпливу увагу до роботи суддів;  

2) внаслідок даних процесів, судді не отримують окремі види 

соціального забезпечення, характерні іншим категоріям публічної служби. 

В подальшому втілення даної тенденції вбачаємо у наступних 

напрямках: 

1. Оскільки розмір заробітної плати суддів залежить від індексації 

прожиткового мінімуму в державі, у майбутньому він буде лише зростати. 

Суттєва економічна криза у нашій державі свідчить про те, що у 

подальшому такий постійний ріст буде можливим лише за умови урізання 

соціальних гарантій, оскільки можливості держави наразі також є 

обмеженими; 

2. Сам обсяг соціального забезпечення буде постійно знижуватись, 

оскільки по суті компенсація наявних обмежень прав судді наразі 
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здійснюється шляхом підвищеного рівня оплати праці. Тож, в майбутньому 

обсяг Розділу IX «Забезпечення суддів» Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49] буде зменшуватись. 

Тенденція зменшення змісту та обсягу соціального забезпечення 

суддівського корпусу безпосередньо пов’язана із попередньою розглянутою 

нами, адже безпосередньо полягає у втіленні найпроблематичнішого 

питання пов’язаного із соціальним забезпеченням суддів – поступової 

мінімізації державних гарантій. Порівняння норм Законів України «Про 

статус суддів» від 15.12.1992 № 2862-XII [56] та «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49] свідчить про те, що кількість 

актуальних напрямків на сьогодні є незначною. Було зменшено розмір 

вихідної допомоги судді у зв’язку із відставкою, скасовано допомогу у 

похованні членам сім’ї, змінено умови забезпечення житловою площею, а 

саме формулювання відповідних норм на разі є більш розмитим. Окрім того, 

суддів позбавили права на позачергове влаштування дітей у дошкільні 

заклади, позачергове встановлення квартирного телефону, безплатне 

користування на території України всіма видами транспорту міського, 

приміського і місцевого сполучення (крім таксі), а також встановлення 

квартирної охоронної сигналізації і користування нею за рахунок 

державного бюджету [160, с. 143; 56]. Окрім того, згідно норм Закону 

України «Про статус суддів» від 15.12.1992 № 2862-XII [56] судді мали 

право на придбання на пільгових умовах жилих приміщень комунального 

фонду та приміщень, наданих їм в користування із знижкою на 50 відсотків 

їх вартості та на одержання кредитів на індивідуальне і кооперативне 

житлове будівництво з погашенням наданої позики за рахунок відповідних 

бюджетів. Також суддям гарантувалась 50-відсоткова знижка плати за 

займане ними та членами їх сімей житло, комунальні послуги 

(водопостачання, газ, електрична та теплова енергія, установка і 

користування індивідуальним домашнім телефоном). Судді мали право на 

бронювання місць у готелях і на всіх видах транспорту, а також 
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позачергового придбання проїзних документів. Окрім усього 

вищенаведеного, суддям за рахунок державного бюджету, а членам їх сімей 

за власний рахунок щорічно надавалась путівка на санаторно-курортне 

лікування.  

Аналіз усього вищенаведеного свідчить про те, що за часи 

незалежності України відбулось суттєве зменшення змісту та обсягу 

соціального забезпечення суддівського корпусу, при чому ця тенденція є 

актуальною і на сьогодні. Серед головних проблем даних процесів 

відмітимо наступні: 

1) постійні наукові суперечки й дискусії. Кожна відміна окремих 

суддівських пільг супроводжується дискусіями щодо їх необхідності, ролі 

суддів у функціонуванні держави та їх обмежень у правах в порівнянні із 

іншими категоріями працівників;  

2) зміст та обсяг соціального забезпечення суддівського корпусу є 

меншим ніж в усіх інших категорій публічних службовців. 

Подальше втілення даного напряму вбачаємо у прийнятті змін до 

Розділу IX «Забезпечення суддів» Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49]. 

Остання виділена нами тенденція, переходу держави від переважання 

натурального соціального забезпечення (за рахунок у першу чергу пільг та 

гарантій) до грошового забезпечення, також по суті проаналізована та 

роз’яснена нами. На сьогодні існує лише декілька форм соціального 

забезпечення суддів, які неможливо компенсувати у грошовій формі, 

зокрема щодо державного захисту судді. Справедливим є компенсування 

тих ризиків, які несе суддя через службову діяльність, за рахунок держави. 

Водночас, високий рівень грошового забезпечення судді обумовлює 

можливість самостійного забезпечення багатьма благами суспільного 

життя, у тому числі житлом чи оздоровленням. Тому, основним 

проблемним питанням даної тенденції ми вбачаємо у позбавленні судді тих 

гарантій, якими наділяються інші категорії працівників. 
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Водночас, втілення даної тенденції є схожим із попередніми 

проаналізованими нами – шляхом внесення змін до Розділу IX 

«Забезпечення суддів» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 

02.06.2016 № 1402-VIII [49]. При цьому, такі зміни полягатимуть у 

наступному: 

1) деталізація статті 135, у тому числі доповнення новими видами 

доплат до посадового окладу; 

2) зменшення обсягу Розділу IX шляхом виключення статей, що 

регламентують надання соціального забезпечення суддям.  

Підсумовуючи дослідження даного питання, поняття «тенденції» 

позначає явище, яке становить сукупність напрямів подальшого розвитку 

соціального забезпечення суддів в умовах євроінтеграції України. 

Дослідження засвідчило, що із моменту проведення судової реформи 2010 

року діяльність вітчизняного законодавця у сфері соціального забезпечення 

суддів була спрямована на суттєве зменшення його обсягів. На сьогодні 

нашою державою здійснюються заходи із покращення оплати праці суддів 

саме за рахунок усічення соціальних гарантій, а у подальшому 

передбачається приведення вітчизняного законодавства про судоустрій та 

статус суддів у відповідність до європейських стандартів. 

Як засвідчило наше дослідження питань проблем та тенденцій 

подальшого розвитку правового регулювання соціального забезпечення 

суддів в умовах євроінтеграції України, законодавство про судоустрій та 

статус суддів все ще перебуває на невисокому рівні для вирішення поточних 

проблем, а рівень наукової уваги до даних питань є невисоким. 

Проблеми правового регулювання соціального забезпечення суддів 

передусім пов’язані із тими тенденціями, які існують на сьогодні, а саме із 

зменшенням обсягів соціального забезпечення та зосередженні на високому 

рівні оплати праці. Тому, переважна більшість проблем пов’язана саме із 

тим, що дані процеси сприймають на науковому рівні неоднозначно. Існує 

чимало напрямків соціального забезпечення суддів, відсутність державних 
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гарантій щодо яких може вважатись обмеженням їхніх прав. Водночас, 

законодавцем допущено декілька неточностей у регламентації існуючих на 

сьогодні форм. Саме сукупність даних спірних питань і становить в 

результаті обсяг проблем правового регулювання соціального забезпечення 

суддів. 

Існуючі у правовій доктрині тенденції подальшого розвитку правового 

регулювання соціального забезпечення суддів є близькими за своєю 

правовою природою, а їх виділення є підсумуванням усіх тих процесів, які 

відбувались в нашій державі на протязі останніх десятиліть, і особливо 

останніми роками. На даний момент усе зводиться до того, що чинна 

державна політика у сфері соціального забезпечення суддів і в майбутньому 

даний правовий інститут втратить свою актуальність в силу підвищення 

значення суддівської винагороди, а здійснення даного процесу пов’язується 

із адаптацією європейських правових стандартів до вітчизняних реалій.  

 

3.3 Європейський досвід правового регулювання соціального 

забезпечення суддів: шляхи для запозичення в Україну 

 

Україна є молодою державою, тому більшість суспільних інститутів 

все ще перебувають на стадіях формування чи розвитку. Протягом останніх 

десятиліть державна політика у сфері соціального забезпечення суддів була 

зосереджена на активних перетвореннях та постійних змінах, спрямованих 

на максимально ефективне створення умов для реалізації такими особами 

повноважень щодо здійснення правосуддя й гарантування задоволення 

ними різноманітних потреб та компенсації обмежень, установлених 

законодавством для суддів. Відбувалось прийняття спеціального 

законодавства у даній сфері, а також його поступова еволюція, пов’язана зі 

зміною законодавчих пріоритетів. Тому, оцінюючи сучасний стан 

досліджуваного інституту, варто відмітити незавершеність даного процесу, 

недостатню ефективність у практичній реалізації його інструментів, і 
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наявність суттєвих проблем, які на сьогодні є спірними на науковому рівні, 

та були встановлені нами у даній роботі. 

В умовах послідовного проведення кількох судових реформ в Україні, 

одним із стратегічно важливих напрямів удосконалення є покращення 

матеріального та соціального забезпечення суддів. За таких умов у 

контексті євроінтеграції України особливого значення набуває питання 

вивчення зарубіжного досвіду у даній сфері та існуючих на сьогодні 

моделей соціального забезпечення суддів у європейських державах. 

Важливість даного моменту обумовлена у першу чергу тим, що на будь-

якому етапі розвитку законодавства України про судоустрій і статус суддів 

практичне застосування його норм сприяло виявленню недоліків правового 

регулювання соціального забезпечення суддів, які потребували термінового 

усунення. За таких умов навчання на досягненнях та помилках, допущених 

іноземними державами при організації даного механізму, є цілком 

доцільним напрямом еволюції досліджуваного інституту. Даний процес 

дозволяє виявити, як вирішуються проблеми в іноземних правових 

системах, та зробити відповідні висновки, у якій мірі кожне із рішень є 

можливим для прийняття у національній правовій системі. З огляду на дані 

положення, аналіз законодавства зарубіжних країн та практики соціального 

забезпечення суддів є вкрай необхідним для нашого дослідження, оскільки 

він матиме максимальну корисність для захисту прав та інтересів даної 

категорії осіб. Актуальність дослідження правового регулювання 

соціального забезпечення суддів обумовлена тим, що Україна історично 

намагається запозичати позитивний досвід більш розвинених держав. 

Протягом порівняно нетривалого періоду незалежності України, даний 

інститут зазнавав постійних змін і подальший його розвиток пов’язується із 

європейською інтеграцією нашої держави. Наступне реформування даної 

сфери потребує ретельного обґрунтування і його доцільно здійснювати із 

урахуванням існуючого досвіду та практики вирішення проблем. 
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Європейський досвід соціального забезпечення суддів не знайшов 

підтримки серед вітчизняних науковців, не зважаючи на те, що його 

дослідження є корисним для аналізу подолання існуючих у законодавстві 

прогалин та недоліків законодавчого регулювання. Пошук методів 

вирішення проблем даного виду соціального забезпечення є неможливим 

без аналізу того, наскільки вони є доцільними з огляду на практику більш 

успішних держав. Питання європейського досвіду правового регулювання 

соціального забезпечення суддів та шляхів для його запозичення в Україну є 

новим для української науки, оскільки на сьогодні ще не розглядалось у 

такому контексті. Тому серед дослідників даного питання виділимо у першу 

чергу тих, які розглядаючи питання соціального забезпечення, опирались на 

окремі європейські стандарти: І.А. Березовська, В.Я. Буряк, І.В. Влялько, 

Т.В. Галайденко, М.А. Дідиченко, Б.Є. Желік, О.Л. Кучма, О.В. Лавриненко, 

О.М. Лисенко, В.Т. Маляренко, К.Ю. Мельник, О.В. Москаленко, В.І. 

Муравйов, К.Б. Пусан, А.В. Сапон, О.В. Святун, І.М. Сирота, К.В. 

Смирнова, А.Л. Федорова, О.М. Шпакович, І.С. Ярошенко тощо. Проте, 

варто відзначити, що у контексті теми нашого дослідження наукових 

розробок наразі не проводилось, і дане питання перебуває на вкрай 

низькому рівні дослідження. 

Аналіз європейських стандартів у сфері судочинства засвідчив, що на 

разі питанню соціального забезпечення суддів приділено увагу лише у 

Європейській хартії про закон «Про статус суддів» [155], яка за своєю 

природою є рекомендаційним документом, спрямованим на забезпечення 

компетентності, незалежності та неупередженості судів і кожного судді, 

яким довірено захист прав і свобод людини та недопущення зниження рівня 

суддівської справи, досягнутого країнами Європи. Згідно із пунктами 6.3. та 

6.4. Хартії, законодавство про статус суддів повинне надавати гарантії 

суддям, які виконують свої професійні обов’язки, на захист від соціальних 

ризиків, пов’язаних з хворобою, материнством, інвалідністю, похилим віком 

та смертю; судді, які досягли пенсійного віку і пропрацювали на посаді 
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судді установлений законом період для виходу у відставку, мають 

отримувати пенсію по старості, рівень якої повинен бути якомога ближчим 

до рівня їхньої останньої заробітної плати на посаді судді.  

Аналізуючи дані європейські стандарти на предмет їх втілення у 

нормах Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 

1402-VIII [49], у першу чергу відзначимо, що питання, пов’язані із 

материнством у даному нормативно-правовому акті не вирішуються. Разом 

із тим, варто відзначити, що в Україні захист материнства визначено у 

статті 24 Конституції України як створення умов, що дають жінкам 

можливість поєднувати працю із материнством, правова, моральна та 

матеріальна підтримка материнства та дитинства, включаючи надання 

оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям [44]. 

Конституція є Основним Законом, дія норм якої поширюється на усі без 

виключення правовідносини в державі, саме тому питання захисту 

материнства суддів за допомогою його норм є допустимим. Щодо інших 

положень, аналіз чинного законодавства про судоустрій і статус суддів 

засвідчує, що вони були враховані у повній мірі. Так, захист від соціальних 

ризиків, пов’язаних з хворобою, інвалідністю, похилим віком та смертю 

здійснюється у статтях 141 (соціальне страхування судді), 142 (пенсія або 

щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці), 143 (вихідна 

допомога судді у зв’язку з відставкою) та 144 (медичне обслуговування та 

санаторно-курортне лікування суддів та членів їхніх сімей) Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49]. У свою 

чергу, цим же нормативно-правовим актом врегульовано і питання 

пенсійного забезпечення суддів. Так, згідно частини 1 статті 142, судді, який 

вийшов у відставку, після досягнення чоловіками віку 62 років, жінками - 

пенсійного віку, виплачується пенсія, або за його вибором щомісячне 

довічне грошове утримання. Розмір пенсії визначається згідно статті 27 

Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» 

від 09.07.2003 № 1058-IV [127] і при її розрахунку першочергово береться 
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до уваги заробітна плата такої особи. При цьому, щомісячне довічне 

грошове утримання згідно частини 3 статті 142 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49] виплачується 

судді у відставці в розмірі 50 відсотків суддівської винагороди судді, який 

працює на відповідній посаді. Беручи до увагу, пункт 6.4. Європейської 

хартії про закон «Про статус суддів» [155], згідно якого рівень пенсії або 

щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці повинен 

бути якомога ближчим до рівня їхньої останньої заробітної плати на посаді 

судді, зробимо висновок, що у нормах вітчизняного законодавства у цілому 

виконані усі рекомендації даного документу у досліджуваному аспекті, а 

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII 

[49] відповідає європейським стандартам, які на сьогодні існують у сфері 

соціального забезпечення суддів. 

Щодо досвіду правового регулювання соціального забезпечення 

суддів конкретних європейських держав, його застосування у вітчизняній 

правовій системі може бути ускладнене існуванням значних відмінностей у 

судових системах, вимогах до посади судді, повноваженнях тощо. Саме 

тому, у своєму дослідженні ми будемо першочергово опиратись на досвід 

тих держав, які історично та територіально є близькими до України, проте 

успішнішими у рівні свого розвитку та щодо питання членства у 

Європейському Союзі, яке все ще залишається метою для України.  

Польща є однією із держав, на яку на сьогодні у своєму розвитку 

опирається Україна. Саме тому, важливим є здійснення аналізу їх 

національного законодавства про судоустрій та статус суддів. Питання 

соціального забезпечення суддів у Польщі врегульовується Законом 

Республіки Польща «Про організацію судів загальної юрисдикції» від 27 

липня 2001 року (Ustawa «Prawo o ustroju sądÛw powszechnych» z dnia 27 

lipca 2001 r.) [162]. У контексті теми нашого дослідження у першу чергу 

звернемо увагу на положення щодо віку виходу на пенсію суддів. Так, суддя 

виходить на пенсію з досягненням 65 років (і чоловіки, і жінки). Відзначимо 
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даний момент, адже його доцільність для реалізації у вітчизняних умовах 

вказувалась нами у даній роботі. При цьому, згідно положень статті 69 

зазначеного нормативно-правового акту, у разі якщо суддя не бажає 

виходити на пенсію після досягнення ним віку 65 років, він має право 

обіймати посаду судді до настання віку 70 років. Для цього судді необхідно 

подати заяву Міністру юстиції про своє бажання продовжувати займати 

посаду та надати довідку, що він/вона може, за станом здоров’я, виконувати 

обов’язки судді. Аналізуючи зазначені норми, варто відзначити наступне. 

По-перше, у повній мірі погоджуємось із необхідністю зрівнювання 

пенсійного віку жінок та чоловіків суддів у вітчизняному законодавстві. У 

даному аспекті К.Б. Пусан відзначає, що дана норма є адаптацією 

Директиви 79/7 ЄЕС від 19 грудня 1979 року про поступову імплементацію 

принципу рівності чоловіків та жінок у сфері соціального захисту [163], яка 

виявилась у положенні щодо однакового пенсійного віку чоловіків та жінок 

суддів [164, с. 429]. Не зважаючи на те, що норми Директиви не є 

імперативними, що було встановлено у рішенні Суду ЄС у справі с-9/91 The 

Queen v Secretary of State for Social Security, ex parte Equal Opportunities 

Commission, який встановив, що різниця у пенсійному віці для жінок і 

чоловіків та переваги, які впроваджені з метою підтримки чинної пенсійної 

системи, є виправданими [165, с. 567], польський законодавець встановив 

саме такий порядок. По-друге, вважаємо за доцільне надати суддям 

можливість здійснювати службову діяльність і після настання пенсійного 

віку, за умови підтвердження належного стану здоров’я. 

Також варто звернути увагу на положення статті 95 Закону Республіки 

Польща «Про організацію судів загальної юрисдикції» від 27 липня 2001 

року [162]. Згідно його норм, суддя повинен мешкати в 

місті/містечку/селищі в якому розташований суд, де він працює. 

Виключення є можливими, зокрема у випадку, коли керівник вищестоящого 

судового органу надає згоду на призначення на посаду судді, який мешкає в 

іншому місті/містечку/селищі. У такому випадку суддя має право на 
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відшкодування дорожніх витрат, пов’язаних з переїздом з місця проживання 

до місця знаходження суду. Використання такого досвіду є доцільним, 

оскільки у світлі значного скорочення обсягів соціального забезпечення 

суддів, подальший його розвиток може бути пов’язаним із скороченням 

видатків на забезпечення житлових умов судді. У такому випадку 

найдоцільнішим виходом із ситуації, за якої права судді обмежуються, є 

його призначення у суди за місцем проживання. За таких умов, сам суддя 

уникне додаткових незручностей, пов’язаних із переїздом, а у держави 

суттєво зменшаться витрати, що дозволить вчергове збільшити розмір 

суддівської винагороди. Таким чином, пропонуємо внести наступні зміни до 

вітчизняного законодавства про судоустрій і статус суддів із урахуванням 

досвіду Польщі: 

1) внести зміни до статті 142 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49] та сформулювати її у наступному 

вигляді: «1. Судді, який вийшов у відставку, після досягнення 60 років, 

виплачується пенсія на умовах, визначених зазначеним Законом, або за його 

вибором щомісячне довічне грошове утримання, окрім випадку, коли не 

пізніше ніж за шість місяців до настання цього віку, суддя подасть заяву до 

Вищої ради правосуддя про своє бажання продовжувати займати посаду та 

надасть довідку, що він може за станом здоров’я, виконувати обов’язки 

судді, видану у відповідності до вимог, визначених для кандидатів на 

посаду судді»; 

2) виключити із Розділу IX «Забезпечення суддів» Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49] статтю 138 

«Забезпечення житлових умов судді» та внести наступні зміни до 

зазначеного нормативно-правового акта та інших нормативно-правових 

актів: 

- внести зміни до статті 80 «Призначення на посаду судді» та 

доповнити її частину 1 наступним змістом: «…Суддя повинен мешкати в 

населеному пункті в якому розташований суд, де він працює. Вища рада 
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правосуддя у визначених законом випадках, може погодитися на 

призначення на посаду судді, який мешкає в іншому населеному пункті»; 

- доповнити Розділ IX «Забезпечення суддів» статтею «Відшкодування 

дорожніх витрат, пов’язаних з переїздом з місця проживання до місця 

знаходження суду» наступного змісту «1. Якщо суддя отримав згоду 

відповідно до частини 1 статті 80 на призначення на посаду у населеному 

пункті, відмінному від місця його проживання, він має право на 

відшкодування дорожніх витрат, пов’язаних з переїздом з місця проживання 

до місця знаходження суду, у розмірі та порядку, визначеному Вищою 

радою правосуддя»;  

- Вищій раді правосуддя прийняти порядок розрахунку сум, 

передбачених для працівників на відшкодування дорожніх витрат, 

пов’язаних з переїздом з місця проживання до місця знаходження суду. 

Таким чином, використання досвіду Польщі у вітчизняному 

законодавстві є актуальним з огляду на те, як у ньому вирішені окремі 

питання, визнані у вітчизняній науці як проблемні. Це зокрема проблеми 

дискримінації у обчисленні пенсійного віку суддів, та проблема 

забезпечення суддів службовим житлом. Використання польського досвіду 

дозволить припинити існуючі на науковому рівні суперечки та більш 

ефективно використовувати кошти Державного бюджету України.  

Іншою виділеною нами державою для аналізу досвіду соціального 

забезпечення суддів є Литовська Республіка із огляду на тривале спільне 

перебування наших держав у складі Союзу Радянських Соціалістичних 

Республік, а також на членство Литовської Республіки в ЄС.  

Аналіз досвіду Литовської Республіки засвідчив притаманність даній 

державі того ж вектору розвитку соціального забезпечення суддів, що має 

місце і в Україні – а саме щодо поступового спрощення даного інституту та 

мінімізації його обсягів. У даній державі питання  соціального забезпечення 

суддів врегульовується Законом Литовської Республіки «Про судову 

систему» від 31 травня 1994 року № I-480 (Lietuvos Respublikos Teismų 
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Įstatymas «I skirsnis pagrindiniai teismų veiklos principai» 1994 m. gegužės 31 

d. Nr. I-480) [167]. Так, Розділом XII даного нормативно-правового акту 

виділено наступні види соціального забезпечення суддів: 1) пенсійне 

забезпечення (стаття 52); 2) забезпечення житлових умов (стаття 53); 3) 

«інші соціальні гарантії» (стаття 55). При цьому, відзначається, що надання 

пенсійного забезпечення суддям врегульовується Законом Литовської 

Республіки «Про державні пенсії» [168], стаття якого містить бланкетну 

норму на спеціальний нормативно-правовий акт - Закон «Про державні 

пенсії суддів Литовської Республіки» від 2 липня 2002 року № IX-1011 

[169]. Аналіз даного нормативно-правового акту засвідчив відсутність будь-

яких значимих особливостей у порівнянні із вітчизняним правовим 

регулюванням даного питання. Лише звернемо увагу на те, що на державну 

пенсію судді може претендувати особа, що має досвід служби 20 років, а 

при обчисленні суми пенсійного забезпечення береться до уваги середня 

заробітна плата за останніх 5 років служби. Суддя може претендувати на 

щомісячну виплату 45% від зазначеної суми. Забезпечення житлових умов 

судді характеризується власною специфікою, адже даний вид соціального 

забезпечення надається у двох формах: 1) забезпеченням проживання у 

готелі; 2) відшкодуванні витрат за оренду житла. Тобто, у жодному випадку 

не йдеться про наділення судді власним житлом чи про «поліпшення 

житлових умов», як зазначається у вітчизняному Законі України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49]. Мова йде 

виключно про компенсацію витрат за тимчасове житло. Також у статті 55 

Закону Литовської Республіки «Про судову систему» від 31 травня 1994 

року № I-480 [167] йдеться про «інші соціальні гарантії суддів», проте лише 

у контексті їх встановлення законами Литовської Республіки. 

Таким чином, зробимо висновок, що на сьогодні соціальне 

забезпечення суддів Литовської Республіки являє собою правовий інститут, 

набути рис якого може вітчизняний інститут шляхом еволюції у 

найближчому майбутньому. Соціальне забезпечення суддів фактично 
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відсутнє, а ті форми, що отримали регламентацію, характеризуються 

незначними масштабами та розмитістю законодавчого закріплення. 

Можливість використання даного досвіду у нашій державі вбачаємо у 

наступних напрямах: 

1) у зменшенні обсягу соціального забезпечення суддів у кількісних та 

якісних показниках – це можливо шляхом прийняття відповідних змін до 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII 

[49] та виключенні зі змісту Розділів IX та Х декількох статей; 

2) у внесенні змін до 138 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49], а саме її формулюванні наступним 

чином – «1. Після призначення на посаду суддя, який потребує надання 

житлових умов, забезпечується службовим проживанням у готелі за місцем 

знаходження суду. 2. У разі взяття житла у оренду, судді відшкодовуються 

витрати за оренду житла у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України»;  

3) у прийнятті Кабінетом Міністрів України порядку відшкодування 

суддям витрат за оренду житла. 

При цьому, доцільно відзначити, що існуючий у Литовській 

Республіці інститут соціального забезпечення суддів не відповідає 

рекомендаціям Європейської хартії про закон «Про статус суддів» [155], 

проте зробимо припущення, що «іншими соціальними гарантіями суддів» є 

саме гарантії на захист від соціальних ризиків, пов’язаних з хворобою, 

материнством, інвалідністю, похилим віком та смертю, проте вони є 

співставними із гарантіями усіх громадян, тому й не виділяються окремо у 

рамках спеціального нормативно-правового акту. 

Близькою до Литовської Республіки територіально та історично є 

Естонська Республіка. Аналіз досвіду даної держави у контексті пошуку 

шляхів для запозичення в Україну європейського досвіду правового 

регулювання соціального забезпечення суддів є актуальним із наступних 

причин: по-перше, Естонська Республіка є членом низки міжнародних 
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організацій, у тому числі Європейського Союзу; по-друге, Естонська 

Республіка є колишнім членом Союзу Радянських Соціалістичних 

Республік; по-третє, у своїй новітній історії дана держава пережила значну 

економічну кризу, після подолання якої побудувала одну із найміцніших у 

Європі економік; по-четверте, Естонська Республіка є одним із 

східноєвропейських лідерів у контексті впровадження інновацій та 

прогресивності; по-п’яте, дана держава надавала та надає суттєву підтримку 

Україні у кадрових та консультаційних питаннях. Таким чином, звернення 

до аналізу досвіду правового регулювання соціального забезпечення суддів 

в Естонській Республіці є актуальним питанням у сучасних умовах. 

Питання соціального забезпечення суддів в Естонській Республіці 

врегульовується Законом «Про судову владу» від 19.06.2002 року (Kohtute 

seadus) [170]. Питанню соціального забезпечення суддів у даному 

нормативно-правовому акті присвячено Розділ 10 «Соціальні гарантії 

суддів». Його аналіз засвідчив, що соціальне забезпечення суддів в Естонії 

складається із наступних форм: виплата допомоги у випадку загибелі судді 

(стаття 83), вихідна допомога у випадку ліквідації чи закриття суду (стаття 

86), а також пенсійному забезпеченню (статті 1321-133). При цьому, питання 

виплат заробітної платні суддів та суддівського відпочинку є суттєво 

деталізованими у змісті норм Закону «Про судову владу», а зазначеними 

видами соціального забезпечення присвячено обмежується весь обсяг 

законодавчих гарантій. Із цього, зробимо висновок, що законодавець 

Естонської Республіки компенсував обмеження прав суддів переважно за 

рахунок високого рівня оплати праці та особливих умов щодо відпочинку. 

Пенсійне забезпечення суддів у Естонській Республіці не характеризується 

наявністю особливих рис, у порівнянні із вітчизняним, і у цілому дані 

інститути за рівнем деталізації та особливостями процедурних питань є 

співставними. 

Аналізуючи конкретні види соціального забезпечення, виплата 

допомоги у випадку загибелі судді полягає у тому, що у разі смерті судді з 
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причин, пов’язаних із виконанням ним службових обов’язків, членам сім’ї, 

що проживали разом із ним, виплачується допомога у розмірі п’ятирічної 

заробітної плати загиблого судді [170]. У цілому, дана форма є близькою за 

змістом до запропонованої нами у даній роботі, тож погодимось щодо 

актуальності її можливого втілення у вітчизняному законодавстві про 

судоустрій та статус суддів. 

Вихідна допомога у випадку ліквідації чи закриття суду полягає у 

тому, що суддя, який звільняється з посади через ліквідацію суду, закриття 

судового органу чи скорочення персоналу, отримує шестимісячну заробітну 

плату за останньою посадою [170]. У даному контексті варто відмітити, що 

вітчизняним законодавством не передбачено таких підстав припинення 

трудових відносин зі суддею. Зокрема, частина 7 статті 126 Конституції 

України виділяє наступні підстави: 1) досягнення суддею шістдесяти п’яти 

років; 2) припинення громадянства України або набуття суддею 

громадянства іншої держави; 3) набрання законної сили рішенням суду про 

визнання судді безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання 

недієздатним або обмежено дієздатним; 4) смерть судді; 5) набрання 

законної сили обвинувальним вироком щодо судді за вчинення ним злочину 

[44]. Тому, зробимо висновок, що дана форма соціального забезпечення не є 

актуальною для адаптації до сучасних умов, адже повноваження судді в 

Україні не припиняються у зв’язку із ліквідацією суду чи закриття судового 

органу. 

Підсумовуючи дослідження правового регулювання естонського 

інституту соціального забезпечення суддів, дійдемо до висновку, що єдиним 

можливим варіантом щодо використання досвіду даної держави, є 

доповнення Розділу IX «Забезпечення суддів» Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49] статтею 

«Соціальний захист сім’ї судді». У даній роботі нами було запропоновано 

частину 1 статті регламентувати у наступному вигляді: «1. Поховання судді, 

який загинув (помер) у зв’язку з виконанням службових обов’язків, або 



140 

звільненого з посади, який помер внаслідок заподіяння тілесних ушкоджень 

або іншої шкоди здоров’ю, пов’язаних з виконанням службових обов’язків, 

здійснюється за рахунок коштів, що виділяються судам за рахунок коштів 

Державного бюджету України». У такому разі частину 2 статті пропонуємо 

сформулювати на підставі досвіду Естонської Республіки – «2. У разі 

загибелі (смерті) судді у зв’язку з виконанням службових обов’язків, або 

звільненого з посади, який помер внаслідок заподіяння тілесних ушкоджень 

або іншої шкоди здоров’ю, пов’язаних з виконанням службових обов’язків, 

членам сім’ї, що проживали разом із ним, виплачується допомога у розмірі 

п’ятирічної заробітної плати судді, який загинув (помер)». 

Таким чином, дослідження досвіду Естонської Республіки у питаннях 

правового регулювання соціального забезпечення суддів продемонструвало, 

що на сьогодні у європейських державах є актуальною тенденція до 

скорочення обсягів соціальних гарантій суддям. Соціальне забезпечення 

суддів у Естонській Республіці є незначним, а основна увага законодавця 

приділяється питанням оплати праці й відпочинку. 

На відміну від попередніх розглянутих нами держав, у Болгарії обсяг 

соціального забезпечення суддів є цілком близьким до вітчизняного. У 

Законі Болгарії «Про судову систему» № 64/7.08.2007 (Закон за съдебната 

власт) [171] передбачено наступні різновиди соціального забезпечення 

суддів: 1) відшкодування за шкоду, завдану при виконанні службових 

обов'язків (стаття 216); 2) забезпечення житлом службового житлового 

фонду судової влади на час перебування на посаді (стаття 223); 3) 

обов'язкове державне та медичне страхування суддів, у тому числі й від 

нещасного випадку (стаття 224); 4) одноразова компенсація при звільненні у 

розмірі місячної заробітної плати (стаття 225); 5) компенсація при 

незаконному звільненні судді (стаття 226). Звернемо увагу на наявність 

окремих видів соціального забезпечення, не характерних для нашої правової 

системи, а також на особливий характер соціального забезпечення, 

передбачений у даній державі для суддів. Якщо проаналізувати правову 
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природу кожного із них, то можна дійти до висновку, що соціальне 

забезпечення суддів у Болгарії має компенсаційний характер. Проте, якщо в 

Україні дана компенсаційність полягає у фактичному зрівноваженні тих 

обмежень, які є установленими законодавством для цієї категорії осіб, то у 

досліджуваній державі – у мінімізації шкідливих факторів від впливу 

певних негативних явищ, із якими може стикатись суддя у процесі 

професійної діяльності. 

Також звернемо увагу на Главу 15 даного нормативно-правого акту, 

присвячену стимулюванню службовців. Аналіз статей 302-306 засвідчив, що 

заохочення суддів у Болгарії відбувається шляхом надання державних 

нагород та премій. Тобто, основні функції соціального забезпечення суддів 

у Болгарії мають наступний особливий зміст: 

1) компенсаційність соціального забезпечення суддів полягає у тому, 

що даний інститут має безпосередній зв'язок із ймовірністю збитків. У 

такому випадку соціальне забезпечення набуває фінансового характеру та 

полягає у наданні грошових виплат для здійснення заходів реабілітаційного 

характеру, або ж відшкодування тієї шкоди, яка була нанесена судді 

внаслідок дії негативних факторів чи членам їх сімей; 

2) заохочувальність соціального забезпечення суддів пов’язана із 

наданням державних нагород. Якщо в Україні судді зацікавлені у високій 

ефективності своєї роботи через існування прямої залежності між 

позитивними результатами праці, заробітною платою та забезпеченням 

після настання пенсійного віку, то в Болгарії судді в аналогічних умовах 

стимулюються державними нагородами й преміями.  

Пенсійне забезпечення суддів даним нормативно-правовим актом не 

врегульовується, тож зробимо висновок, що його регламентація 

здійснюється загальним нормативно-правовим актом, що охоплює 

відносини пенсійного забезпечення усіх без виключення категорій 

громадян. 
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Ведучи мову про можливість втілення досвіду Болгарії у вітчизняній 

правовій системі, вважаємо такий крок не доцільним, адже соціальне 

забезпечення суддів, передбачене Законом України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49], є значно ближчим до європейських 

зразків, аніж регламентоване у нормах Закону Болгарії «Про судову 

систему» № 64/7.08.2007 (Закон за съдебната власт) [171]. Водночас, варто 

відзначити, що подібна зміна підходів у розумінні компенсаційного 

характеру соціального забезпечення суддів є одним із можливих векторів 

розвитку вітчизняної системи. По суті, судді отримують додаткове 

забезпечення лише унаслідок настання певних шкідливих наслідків, 

спричинених факторами службової діяльності. У той же час, система 

стимулювання суддів у Болгарії значним чином нагадує радянську, від 

негативних наслідків функціонування якої Україна все ще намагається 

позбутись. Тому, у даному аспекті вважаємо вітчизняну систему 

соціального забезпечення суддів значно прогресивнішою, аніж болгарську. 

Сформулюємо наступну пропозицію щодо удосконалення 

вітчизняного правового регулювання соціального забезпечення суддів на 

підставі досвіду Болгарії – внесення змін до Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49] у частині 

виключення статей, що закріплюють заохочувальні, фінансові чи 

матеріальні заходи, обмежуючись статтями, що регламентують форми 

соціального забезпечення суддів компенсаційного характеру на кшталт 

статті 141 «Соціальне страхування судді», 142 «Пенсія або щомісячне 

довічне грошове утримання судді у відставці», 143 «Вихідна допомога судді 

у зв’язку з відставкою» тощо.  

У цілому, дослідження досвіду Болгарії щодо правового регулювання 

соціального забезпечення суддів продемонструвало, що у окремих моментах 

вітчизняне законодавство є значно прогресивнішим, аніж у окремих 

державах-членах Європейського Союзу. Саме тому, можна дійти до 
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висновку, що не будь-який європейський досвід є позитивним, а вітчизняні 

судді у цілому забезпечуються на досить високому рівні. 

Аналізуючи досвід європейських держав, що не є членами 

Європейського Союзу, вітчизняні науковці традиційно останніми роками у 

першу чергу звертаються до досвіду грузинських перетворень, як держави 

яка за останніх декілька десятиліть досягнула найбільшого стрімкого 

прогресу серед колишніх членів Союзу Радянських Соціалістичних 

Республік.  

Питання соціального забезпечення суддів у Грузії врегульовується 

Конституційним законом Грузії «Про загальні суди» від 4.12.2009 № 2257-

IIcот [172], у якому Глава ХІІ дістала назву «Фінансування загальних судів. 

Гарантії соціального і правового захисту суддів». Так, у статті 68 даного 

Закону закріплено наступні форми соціального забезпечення суддів – 

державну охорону судді та членів його сім’ї; забезпечення житловою 

площею чи відшкодування витрат на це; віднесемо також до заходів 

соціального забезпечення звільнення суддів від призову на військову 

службу  

під час оголошеної в країні мобілізації або війни, а також на військові збори 

при здійсненні суддівських повноважень; відшкодування витрат на 

відрядження. Стаття 71 Закону регламентує надання допомоги у разі 

загибелі, заподіяння каліцтва або набуття статусу особи із інвалідністю, а 

стаття 72 встановлює обов’язковість страхування судді. Відзначимо, що 

регламентація пенсійного забезпечення суддів не здійснюється даним 

нормативно-правовим актом, тому зробимо висновок, що даний різновид 

соціального забезпечення не має характерних особливостей у порівнянні із 

іншими категоріями працюючих осіб. 

У цілому, правове регулювання соціального забезпечення суддів у 

нашій державі та Грузії є досить близькими. Фактично кожна із виділених 

форм є характерною для  Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

від 02.06.2016 № 1402-VIII [49]. В першу чергу звернемо увагу на наявність 
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двох особливостей – присутність у грузинському законодавстві заходу 

соціального забезпечення у формі звільнення суддів від призову на 

військову службу під час оголошеної в країні мобілізації або війни, що є 

досить актуальним й гострим питанням у сучасних українських реаліях, та 

законодавче встановлення чітких сум компенсацій у разі загибелі, 

травмування чи визнання судді особою із інвалідністю.  

Щодо першої із виділених форм, втілення подібного досвіду могло би 

мати позитивні наслідки для судочинства у цілому. По-перше, в умовах 

проведення антитерористичної операції на сході України, мобілізація 

окремих категорій громадян постійно викликає дискусії у суспільстві. 

Звільнення суддів від такого обов’язку з однієї сторони продемонструвало 

би високий статус, яким наділений суддя у зв’язку із його службовими 

повноваженнями, а також пріоритет держави щодо забезпечення 

професійності судової системи. По-друге, пільги за участь у 

антитерористичній операції спричиняють високий рівень корупції у 

питаннях надання статусу учасника даних подій, адже такі особи отримують 

додаткові гарантії соціального забезпечення для них та членів їх сімей. 

Звільнення суддів від призову на військову службу під час оголошеної в 

країні мобілізації або війни дозволило би виключити можливість участі 

суддів у даному процесі та здійснювати їх соціальне забезпечення виключно 

за допомогою інструментів, закріплених у чинному Законі України «Про 

судоустрій і статус суддів». 

Встановлення у нормах законодавства чітких сум компенсацій у разі 

настання різноманітних негативних подій є корисним досвідом для України 

у аспекті проблеми розмитості у формулюваннях норм вітчизняного 

законодавства. Як нами відзначалось у даній роботі, однією із проблем 

чинного Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 

1402-VIII [49] є незрозумілість регламентованих процедур та відсутність 

сум чи термінів провадження процедур соціального забезпечення суддів. У 
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даному аспекті грузинські норми мають більш конкретизований зміст, 

встановлюючи чіткі суми компенсацій у тій чи іншій ситуації. 

Підводячи підсумок, правове регулювання соціального забезпечення в 

Україні та Грузії є досить схожим у аспекті форм та обсягів його надання. 

Аналіз спеціальних нормативно-правових актів у даній сфері засвідчив, що 

судді в обох державах користуються відносно однаковим обсягом прав та 

гарантій. Звертаючись до можливості запозичення позитивного досвіду 

Грузії, у першу чергу відмітимо звільнення суддів Грузії від призову до 

військової служби. Також нашу увагу привернула суттєва конкретизація 

змісту норм Конституційного закону Грузії «Про загальні суди» від 

4.12.2009 № 2257-IIcот [172]. Тому, на підставі здійсненого дослідження 

пропонуємо внесення наступних змін до законодавства України на підставі 

досвіду Грузії: 

1) доповнити Розділ IX Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49] статтею наступного змісту: 

«Соціальний захист суддів під час оголошеної в країні мобілізації або війни. 

1. Суддя, зарахований у резерв Збройних сил України, не підлягає призову 

під час оголошеної в країні мобілізації або війни, а також на військові збори 

при здійсненні суддівських повноважень»; 

2) внести зміни до статей Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49] шляхом чіткої конкретизації 

строків, умов, грошових сум, пов’язаних із наданням соціального 

забезпечення суддів. 

Загалом, дослідження досвіду Грузії у правовому регулюванні 

соціального забезпечення суддів вчергове продемонструвало у цілому 

високий рівень вітчизняних законів. Порівнюючи відповідні норми, можна 

дійти до висновку, що українське законодавство у даній сфері в цілому 

відповідає стандартам більш розвинених держав, тож запозичення досвіду є 

можливим, проте не масштабним. 
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У контексті дослідження європейського досвіду правового 

регулювання соціального забезпечення суддів на наш погляд досить 

актуальним є звернення до аналізу законодавства про статус судді 

Республіки Молдова. Дана держава є близькою до нашої територіально та 

історично, і на разі обидві держави втілюють курс до євроінтеграції. Проте, 

у даних процесах Республіка Молдова є на крок попереду, адже Угода про 

асоціацію між Молдовою та Європейським Союзом набула чинності на 

декілька років раніше, аніж між Україною та ЄС. Окрім того, як в основі 

законодавства України, так і законодавства Республіки Молдова, 

перебувають норми радянського законодавства. За таких умов, аналіз 

законодавства даної держави є актуальним. 

Питання соціального захисту суддів у Республіці Молдова 

врегульовується Законом Республіки Молдова «Про статус суддів» N 544-

XIII від 20.07.1995 (Lege Nr. 544 din 20.07.1995 cu privire la statutul 

judecătorului) [173]. Глава VIII даного нормативно-правового акту має назву 

«Державний захист судді, його матеріальне і соціальне забезпечення» та 

передбачає наступні форми соціального забезпечення суддів: державний 

захист судді та членів його сім'ї (стаття 27), забезпечення судді житловою 

площею (стаття 30), інші соціальні гарантії - безкоштовне медичне 

обслуговування на необхідному мінімальному рівні й інші гарантії, 

передбачені законом (стаття 31), пенсійне забезпечення (стаття 32), 

державне страхування та компенсаційні виплати (стаття 33). Кожна із 

зазначених форм є характерною і для Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49], проте окремі із них в нормах 

молдавського законодавства характеризуються специфічними 

особливостями.  

Так, у питанні забезпечення судді житловою площею Закон 

Республіки Молдова «Про статус суддів» N 544-XIII від 20.07.1995 (Lege 

Nr. 544 din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului) [173] 

характеризується суттєвою деталізацією норм. У статті 30 чітко встановлено 
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площі житла, на отримання яких може претендувати суддя та строки після 

закінчення яких житлова площа може бути передана у приватну власність 

судді безкоштовно. Окрім того, Законом передбачено можливість 

відшкодування судді витрат по найму тимчасового житла за рахунок 

установи, в якому він проходить службу. 

Звернемо увагу на особливості пенсійного забезпечення суддів, 

регламентовані статтею 32 аналізованого нормативно-правового акту. По-

перше, пенсійний вік судді встановлено на рівні 50 років за умови наявності 

загального стажу робити не менше 20 календарних років. По-друге, після 

відходу на пенсію суддя має право працевлаштуватися і отримувати пенсію 

і заробітну плату в повному розмірі. У даному аспекті норми законодавства 

Республіки Молдова дещо відрізняються від норм вітчизняного 

законодавства про судоустрій і статус суддів у частині процедурних питань. 

Відмітимо відсутність дискримінацій у статевому аспекті у питанні віку 

виходу на пенсію, а також можливість офіційно реалізовувати своє право на 

працю і після виходу на пенсію. В усіх інших аспектах вітчизняне 

законодавство є цілком співставним із молдовським.   

Тож, підсумовуючи аналіз законодавства про статус судді Республіки 

Молдова, варто звернути увагу на наявність досить незначних відмінностей 

у порівнянні із нормами Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

від 02.06.2016 № 1402-VIII [49]. При цьому зміст самих норм є значно 

наближенішим до положень Закону України «Про статус суддів» від 

15.12.1992 № 2862-XII [56], що втратив чинність. Еволюція норм 

вітчизняного законодавства засвідчує наявність тенденцій до таких змін, за 

яких у майбутньому такі співвідношення будуть все менш актуальними. 

Якщо у нашій державі спостерігається курс до зменшення змісту та обсягу 

соціального забезпечення суддівського корпусу, то у Республіці Молдова 

все ще спостерігається наявність у суддів суттєвих привілеїв. У даному 

аспекті норми вітчизняного законодавства є дещо ближчими до 

європейських стандартів, аніж норми молдовського. Позитивний досвід у 
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порівнянні із нашою державою вбачаємо лише у питанні пенсійного 

забезпечення, а саме в зрівнюванні прав чоловіків та жінок-суддів. Тому, 

запозичення досвіду правового регулювання соціального забезпечення 

суддів у Республіці Молдова вбачаємо лише у наступних напрямках:  

1) внести зміни до статей Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49] шляхом зміни термінології із 

«чоловік» та «жінка» на «суддя»;  

2) внести зміни до статей Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [49] шляхом чіткої конкретизації 

строків, умов, грошових сум, пов’язаних із наданням соціального 

забезпечення суддів.  

Проте, у цілому варто зробити висновок, що використання досвіду 

Республіки Молдова не дозволить суттєвим чином поліпшити вітчизняне 

законодавство. 

У контексті дослідження нами зроблено висновок, що згідно практики 

європейських держав соціальне забезпечення суддів є інститутом, щодо 

якого існують тенденції до подальшого зменшення його ролі. Аналіз 

європейського законодавства засвідчив, що найбільш деталізовано його 

правове регулювання здійснюється у державах, які не є членами 

Європейського Союзу. У даному контексті варто зробити висновок, що 

існуюча на сьогодні в Україні модель цілком відповідає світовим та 

європейським стандартам, а існуючі тенденції свідчать про те, що у 

майбутньому таке співвідношення буде лише посилюватись. 

Досвід європейських країн демонструє, що соціальне забезпечення 

суддів повинно передусім виконувати такі основні функції – компенсувати 

дію шкідливих факторів та надавати захист при неможливості особи самій 

себе забезпечити. Тому важливо у майбутньому обмежити соціальне 

забезпечення суддів в Україні саме такими напрямками. Водночас, суттєве 

поліпшення ефективності вітчизняного інституту соціального забезпечення 

суддів в Україні із використанням європейського досвіду є малоймовірним, 
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оскільки сьогоднішня модель передбачає встановлення усіх тих стандартів, 

які у європейських рекомендаціях вважаються фундаментальними. 

 

Висновки до Розділу 3 

1. Тенденціями подальшого розвитку правового регулювання 

соціального забезпечення суддів в умовах євроінтеграції України є: 1) 

адаптація європейських стандартів та досвіду зарубіжних держав у нормах 

законодавства про судоустрій і статус суддів України; 2) збільшення 

заробітної плати суддів за рахунок урізання соціальних гарантій; 3) 

зменшення змісту та обсягу соціального забезпечення суддівського корпусу; 

4) переходу держави від переважання натурального соціального 

забезпечення (за рахунок у першу чергу пільг та гарантій) до грошового 

забезпечення; 

2. Запропоновано внести наступні зміни до вітчизняного 

законодавства про судоустрій і статус суддів із урахуванням досвіду 

Польщі: 

1) внести зміни до статті 142 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII та сформулювати її у наступному 

вигляді: «1. Судді, який вийшов у відставку, після досягнення 60 років, 

виплачується пенсія на умовах, визначених зазначеним Законом, або за його 

вибором щомісячне довічне грошове утримання, окрім випадку, коли не 

пізніше ніж за шість місяців до настання цього віку, суддя подасть заяву до 

Вищої ради правосуддя про своє бажання продовжувати займати посаду та 

надасть довідку, що він може за станом здоров’я, виконувати обов’язки 

судді, видану у відповідності до вимог, визначених для кандидатів на 

посаду судді»; 

2) виключити із Розділу IX «Забезпечення суддів» Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII статтю 138 

«Забезпечення житлових умов судді» та внести наступні зміни до 
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зазначеного нормативно-правового акта та інших нормативно-правових 

актів: 

- внести зміни до статті 80 «Призначення на посаду судді» та 

доповнити її частину 1 наступним змістом: «…Суддя повинен мешкати в 

населеному пункті в якому розташований суд, де він працює. Вища рада 

правосуддя у визначених законом випадках, може погодитися на 

призначення на посаду судді, який мешкає в іншому населеному пункті»; 

- доповнити Розділ IX «Забезпечення суддів» статтею «Відшкодування 

дорожніх витрат, пов’язаних з переїздом з місця проживання до місця 

знаходження суду» наступного змісту «1. Якщо суддя отримав згоду 

відповідно до частини 1 статті 80 на призначення на посаду у населеному 

пункті, відмінному від місця його проживання, він має право на 

відшкодування дорожніх витрат, пов’язаних з переїздом з місця проживання 

до місця знаходження суду, у розмірі та порядку, визначеному Вищою 

радою правосуддя»;  

- Вищій раді правосуддя прийняти порядок розрахунку сум, 

передбачених для працівників на відшкодування дорожніх витрат, 

пов’язаних з переїздом з місця проживання до місця знаходження суду. 

3. Здійснено пропозицію щодо удосконалення вітчизняного правового 

регулювання соціального забезпечення суддів на підставі досвіду Болгарії, а 

саме – внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

від 02.06.2016 № 1402-VIII у частині виключення статей, що закріплюють 

заохочувальні, фінансові чи матеріальні заходи, обмежуючись статтями, що 

регламентують форми соціального забезпечення суддів компенсаційного 

характеру на кшталт статті 141 «Соціальне страхування судді», 142 «Пенсія 

або щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці», 143 «Вихідна 

допомога судді у зв’язку з відставкою» тощо. 

4. Запропоновано внесення наступних змін до законодавства України 

на підставі досвіду Грузії: 
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1) доповнити Розділ IX Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII статтею наступного змісту: «Соціальний 

захист суддів під час оголошеної в країні мобілізації або війни. 1. Суддя, 

зарахований у резерв Збройних сил України, не підлягає призову під час 

оголошеної в країні мобілізації або війни, а також на військові збори при 

здійсненні суддівських повноважень»; 

2) внести зміни до статей Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII шляхом чіткої конкретизації строків, 

умов, грошових сум, пов’язаних із наданням соціального забезпечення 

суддів. 

Загалом, дослідження досвіду Грузії у правовому регулюванні 

соціального забезпечення суддів вчергове продемонструвало у цілому 

високий рівень вітчизняних законів. Порівнюючи відповідні норми, можна 

дійти до висновку, що українське законодавство у даній сфері в цілому 

відповідає стандартам більш розвинених держав, тож запозичення досвіду є 

можливим, проте не масштабним. 

5. Запозичення досвіду правового регулювання соціального 

забезпечення суддів у Республіці Молдова вказано у наступних напрямках:  

1) внести зміни до статей Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII шляхом зміни термінології із «чоловік» 

та «жінка» на «суддя»;  

2) внести зміни до статей Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII шляхом чіткої конкретизації строків, 

умов, грошових сум, пов’язаних із наданням соціального забезпечення 

суддів.  
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ВИСНОВКИ 

 

Дисертаційне дослідження дало змогу вирішити наукову проблему, 

яка полягала у необхідності поглиблення та уточнення існуючого 

теоретичного вчення про зміни трудового договору відповідно до сучасних 

потреб з урахуванням останніх перетворень в економічному та суспільному 

житті української держави. В результаті  сформульовано науково 

обґрунтовані відповідні теоретичні положення та розроблено ряд 

актуальних пропозицій щодо удосконалення національних законодавчих 

норм. 

1. Соціальне забезпечення суддів – це комплексна система соціальних 

гарантій, що створюють надійні умови для реалізації повноважень на 

здійснення правосуддя та гарантують задоволення фінансових, 

матеріальних, духовних і потреб безпеки судді у питаннях винагороди за 

працю, відпочинку, соціального страхування, забезпечення житлом та 

необхідними для роботи засобами, а також іншими важливими умовами як 

компенсації обмежень, установлених законодавством для цієї категорії осіб. 

Ознаки соціального забезпечення суддів запропоновано розподілити 

на дві категорії: загальні та спеціальні.  

До загальних віднесено ознаки, характерні для соціального 

забезпечення усіх категорій працівників: 1) законодавче закріплення 

інструментів соціального забезпечення суддів; 2) державний характер, що 

має безпосередній вияв у реалізації соціального забезпечення суддів за 

рахунок державних коштів; 3) існування державного стандарту соціального 

забезпечення суддів, що полягає в закріпленні видів, стандартів і міри 

забезпечення, нижче яких воно не може бути надане. 

Спеціальними ознаками соціального забезпечення суддів є: 1) 

призначення для задоволення особистих потреб суддів та забезпечення 

суддівської незалежності; 2) особливий компенсаційний характер, 

відмінний від інших категорій працівників; 3) виділення фінансових, 

матеріальних, духовних та захисних інструментів соціального забезпечення 
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суддів; 4) надання як на підставі існування професійних та соціальних 

ризиків, так і безвідносно до них. 

2. Процес розвитку інституту соціального забезпечення суддів на 

сьогодні пройшов чотири етапи: 1) пострадянський етап (1989-1991 рр.) – є 

свого роду підготовчим, оскільки в зазначені роки відбувалась 

трансформація радянського законодавства у вітчизняне. Радянський 

інститут соціального забезпечення суддів характеризувався своєю 

обмеженістю та у цілому не відповідав вимогам незалежності суддів. Тому 

основна роль даного етапу полягає у створенні передумов для прийняття 

українського законодавства про статус суддів; 2) етап судово-правової 

реформи 1992 року (1992-1995 рр.) – даний етап є початком формування 

вітчизняного інституту соціального забезпечення суддів. Наслідком судової 

реформи 1992 року стало прийняття необхідного масиву нормативно-

правових актів, окремі із яких є чинними і на сьогодні. Соціальне 

забезпечення суддів характеризувалось значним охопленням та суттєво 

відрізнялось від сучасного розуміння своїми масштабами. Існуючий на той 

момент стан речей не відповідав дійсній економічній та соціальній ситуації 

в державі; 3) конституційний етап (1996-2010 рр.) – пов’язується із 

прийняттям Основного Закону та подальшим приведенням законодавства у 

відповідність до його норм. Даний етап характеризується мінімальною 

кількістю змін та доповнень до інституту соціального забезпечення суддів, а 

новоприйняту законодавчу основу даного періоду становлять переважно 

підзаконні нормативно-правові акти; 4) етап судових реформ 2010 та 2016 

років (2010-2016 рр.) – сучасний етап соціального забезпечення суддів 

характеризується завершенням формування інституту у сучасному вигляді. 

Судова реформа 2010 року суттєво зменшила перелік заходів соціального 

забезпечення суддів, адаптувавши їх до вимог нашого часу. В будь-якому 

разі, соціальне забезпечення суддів навіть після прийнятих змін є значно 

розвинутішим за переважну більшість категорій працівників. Судова 

реформа 2016 року була спрямована на зміни інших інститутів і на 

соціальне забезпечення суддів фактично не вплинула. 
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3. Виділено наступні елементи механізму системи соціального 

забезпечення суддів: а) група регламентувальних елементів - дану групу 

передусім представляють норми Основного Закону та Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII, а також інших 

нормативно-правових актів, що здійснюють регламентацію відносин 

соціального забезпечення суддів; 

б) група організаційно-правових елементів:  1) оплата праці суддів – 

даний структурний елемент становить суддівська винагорода, при чому 

вкотре підкреслимо, що порядок її встановлення та виплати регулюється 

Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та не може визначатися 

іншими нормативно-правовими актами; 2) соціальне страхування суддів – 

здійснюється у формі обов’язкового державного страхування життя і 

здоров’я суддів, зокрема від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань; 3) соціальна та солідарна допомога суддям – це 

сукупність форм соціальної допомоги суддів та компенсація обмежень, 

установлених законодавством щодо цієї категорії осіб. Передусім даний 

елемент виражений у формах забезпечення житлових умов судді, 

забезпечення потреб, пов’язаних із професійною діяльністю, медичне 

обслуговування та санаторно-курортне лікування суддів та членів їхніх 

сімей, щорічна оплачувана відпустка; 4) пенсійне забезпечення суддів – цей 

елемент формують пенсія або щомісячне довічне грошове утримання судді 

у відставці, а також вихідна допомога судді у зв’язку з відставкою; 5) 

забезпечення безпеки суддів та членів їхніх сімей – особливий захист 

держави та забезпечення засобами захисту; 

в) група інституційних елементів - система спеціально створених 

суб’єктів, які у межах повноважень покликані здійснювати соціальне 

забезпечення суддів, а також сприяють його реалізації на практиці. 

4. Особливостями форм соціального забезпечення суддів є: 1) вони 

являють собою важливий елемент механізму системи соціального 

забезпечення суддів; 2) законодавча регламентація кожної із форм 

здійснюється Законом України «Про судоустрій і статус суддів»; 3) від 

існуючих загальнотеоретичних моделей форм соціального забезпечення, 
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дана концепція відрізняється обсягом виділених форм та їх конкретизацією  

у відповідності із особливостями суддівської діяльності; 4) важливою 

характеристикою форм соціального забезпечення суддів є аліментарний 

характер, тобто здійснення забезпечення у обсягах, достатніх для 

задовільного рівня. 

Особливостями заходів соціального забезпечення суддів є: 1) шляхом 

їх встановлення здійснюється забезпечення реалізації форм соціального 

забезпечення суддів; 2) заходи соціального забезпечення суддів 

ототожнюються із гарантіями, тобто є умовою, що сприяє втіленню даного 

інституту на практиці; 3) заходи соціального забезпечення суддів мають 

активний характер, тобто спрямовані на попередження можливих 

негативних наслідків; 4) заходи соціального забезпечення суддів мають 

специфічний характер, оскільки здійснюються щодо осіб, які мають 

спеціальний статус. 

5. Дослідження проблем правового регулювання соціального 

забезпечення суддів засвідчило наявність у цілому двох загальних та доволі 

об’ємних груп існуючих недоліків: 1) соціальне забезпечення судді є 

меншим, аніж у інших категорій публічних службовців – до цієї групи 

належить доволі широке коло проблем, пов’язаних із наявністю у інших 

видів публічних службовців певних різновидів соціального забезпечення, не 

притаманних соціальному забезпеченню суддів. До таких різновидів 

віднесено медичне обслуговування чи санітарно-курортне лікування, або ж 

грошові виплати на поховання судді; 2) нормативні та процедурні проблеми 

правового регулювання окремих видів соціального забезпечення суддів, 

встановлених нормами чинного Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII, зокрема існуючі проблеми щодо 

правового регулювання забезпечення суддів житлом чи проблеми 

пенсійного забезпечення суддів. 

6. Тенденціями подальшого розвитку правового регулювання 

соціального забезпечення суддів в умовах євроінтеграції України є: 1) 

адаптація європейських стандартів та досвіду зарубіжних держав у нормах 

законодавства про судоустрій і статус суддів України; 2) збільшення 
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заробітної плати суддів за рахунок урізання соціальних гарантій; 3) 

зменшення змісту та обсягу соціального забезпечення суддівського корпусу; 

4) переходу держави від переважання натурального соціального 

забезпечення (за рахунок у першу чергу пільг та гарантій) до грошового 

забезпечення. 

7. Головними шляхами запозичення європейського досвіду в 

національне законодавство щодо правового регулювання соціального 

забезпечення суддів є такі: 1) внести зміни до статті 142 Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII та 

сформулювати її у наступному вигляді: «1. Судді, який вийшов у відставку, 

після досягнення 60 років, виплачується пенсія на умовах, визначених 

зазначеним Законом, або за його вибором щомісячне довічне грошове 

утримання, окрім випадку, коли не пізніше ніж за шість місяців до настання 

цього віку, суддя подасть заяву до Вищої ради правосуддя про своє бажання 

продовжувати займати посаду та надасть довідку, що він може за станом 

здоров’я, виконувати обов’язки судді, видану у відповідності до вимог, 

визначених для кандидатів на посаду судді» (досвід Польщі); 2) внесення 

змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 

1402-VIII у частині виключення статей, що закріплюють заохочувальні, 

фінансові чи матеріальні заходи, обмежуючись статтями, що регламентують 

форми соціального забезпечення суддів компенсаційного характеру на 

кшталт статті 141 «Соціальне страхування судді», 142 «Пенсія або 

щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці», 143 «Вихідна 

допомога судді у зв’язку з відставкою» тощо (досвід Болгарії); 3) доповнити 

Розділ IX Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 

1402-VIII статтею наступного змісту: «Соціальний захист суддів під час 

оголошеної в країні мобілізації або війни. 1. Суддя, зарахований у резерв 

Збройних сил України, не підлягає призову під час оголошеної в країні 

мобілізації або війни, а також на військові збори при здійсненні суддівських 

повноважень» (досвід Грузії); 4) прийняття Кабінетом Міністрів України 

порядку відшкодування суддям витрат за оренду житла (досвід Литви). 
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